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FORORD 
 

Bakgrunnen for denne forvaltningsrevisjonen er Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020, 

vedtatt av kommunestyret i Sør-Varanger 15.02.2017 (sak 2/17). Det framgår av planen at det 

skal utføres en undersøkelse av barneverntjenesten i kommunen. I sak 11/2017 vedtok 

kontrollutvalget i kommunen at tema for undersøkelsen skulle være personalforvaltningen i 

barneverntjenesten. 

 

Forvaltningsrevisorene Tom Øyvind Heitmann, Bård Larsson og Viggo Johannessen har vært 

involvert i gjennomføringen av prosjektet. Rapporten er sluttført av Bård Larsson og Viggo 

Johannessen. Rapporten er kvalitetssikret av Annette Gohn-Hellum.  

 

I forbindelse med gjennomføringen av prosjektet har vi vært i kontakt med, og intervjuet, en 

rekke personer som er eller har vært ansatt i kommunen: Rådmann, assisterende rådmann, 

personalsjef, kommunalsjef oppvekst, tidligere kommunalsjef helse, omsorg og velferd, 

tidligere enhetsleder for barne- og familieenheten, tidligere ledere og nåværende leder for 

barneverntjenesten og tillitsvalgte/verneombud for henholdsvis kommunen og 

barneverntjenesten. Vi takker alle for samarbeidet. 

 

 

 

 

Bård Larsson              Viggo Johannessen 

oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor/     forvaltningsrevisor/ 

prosjektleder              prosjektmedarbeider 
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1 SAMMENDRAG 

1.1 Formålet med prosjektet  

Formålet med prosjektet er å avklare om Sør-Varanger kommune har en forsvarlig 

personalforvaltning i barneverntjenesten innenfor utvalgte områder. På bakgrunn av dette vil 

kommunen få belyst ulike sider ved egen praksis og bli presentert for områder hvor det 

eventuelt er muligheter for forbedringer.  

1.2 Revisors konklusjoner 

1) Er barneverntjenesten tilstrekkelig bemannet til å utøve forsvarlige tjenester? 

Samlet sett mener vi at kommunens barneverntjeneste over tid ikke har hatt en tilstrekkelig 

bemanning for å ivareta oppgavene på en forsvarlig måte. Opplysninger vi har fått i intervju 

kan tyde på at bemanningssituasjonen på undersøkelsestidspunktet fortsatt ikke var 

tilfredsstillende. Kompetansen er jevnt over god, men det har ikke vært tilstrekkelig omfang 

av etter- og videreutdanning.  
 

2) Har omorganiseringen av barneverntjenesten skjedd i tråd med regelverket? 

Omorganiseringen av barneverntjenesten har ikke skjedd i tråd med regelverket. Vedtaket er 

fattet av person/organ med vedtaksmyndighet, men det ble ikke gjennomført noen utredning i 

forkant av beslutningen, behovet for omorganiseringen er ikke tilfredsstillende dokumentert, 

det ble ikke gjennomført en kartlegging av risiko og mulige konsekvenser for arbeidsmiljøet 

og det ble dermed heller ikke planlagt og gjennomført tiltak for å redusere mulige uheldige 

konsekvenser omorganiseringen ville ha for arbeidsmiljøet. Omorganiseringen ble videre ikke 

behandlet i arbeidsmiljøutvalget, verneombudet ble ikke involvert, tillitsvalgte ble ikke 

involvert på en tilfredsstillende måte og arbeidstakernes behov for trygghet ble ikke ivaretatt. 

Til tross for at barnevernleder hadde rett til å tiltre den nyopprettede stillingen som 

enhetsleder ble det først konstituert en annen person og senere ansatt en tredje person fast i 

stillingen som enhetsleder. Det ble heller ikke gjort en avtale med barnevernleder om endring 

av hennes stilling eller gjennomført en endringsoppsigelse. 

 

3) Har kommunens håndtering av varsling fra barnevernleder skjedd i tråd med 

regelverket? 

Kommunens håndtering av varsling fra barnevernleder har ikke skjedd i tråd med regelverket. 

Henvendelsen fra barnevernleder er å regne som et varsel i arbeidsmiljølovens forstand, men 

den er ikke håndtert i samsvar med arbeidsmiljølovens bestemmelser eller kommunens 

retningslinjer for varsling. Varslet ble ikke tilstrekkelig undersøkt, saksbehandling, 

dokumenthåndtering og dokumentasjon er ikke tilfredsstillende og varsler har ikke fått 

tilbakemelding eller blitt ivaretatt på en god måte. Barnevernleder har etter revisjonens 

mening vært gjenstand for gjengjeldelse fra kommunens side. 
 

4) Blir sykemeldte i barneverntjenesten fulgt opp i tråd med regelverket? 

Vi kan bare i begrenset grad uttale oss med sikkerhet hvorvidt de sykemeldte i 

barneverntjenesten er fulgt opp i tråd med regelverket.  

Det fremkommer motstridende opplysninger om sykefraværsoppfølgingen fra ledelse og 

ansatte i intervju. Kommunen har ikke klart å fremskaffe oppfølgingsplaner som er utarbeidet 
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innen 4 ukers-fristen for de utvalgte arbeidstakerne. Oversendte oppfølgingsplaner for de 

arbeidstakere som ikke var omfattet av vår undersøkelse er heller ikke utarbeidet innen den 

lovbestemte fristen. Vi kan ikke utelukke at dette skyldes problemer med å finne 

oppfølgingsplanene i tidligere arkivsystem. 

Det mangler dokumentasjon på avholdt dialogmøte i regi av kommunen for én av ni 

sykemeldte og foreliggende dokumentasjonen viser at arbeidsgiver ikke har deltatt på 

dialogmøte i regi av NAV for tre av åtte arbeidstakere som var sykemeldt så lenge 

sammenhengende at det var krav om slikt møte. Kommunen har videre ikke i tilstrekkelig 

grad benyttet seg av rettighetene den har etter IA-avtalen.  

På grunnlag av foreliggende opplysninger kan vi ikke konkludere med at de sykemeldte i 

barneverntjenesten er fulgt opp i tråd med regelverket.    

1.3 Anbefalinger 

På bakgrunn av de funn vi har gjort finner vi grunn til å komme med noen anbefalinger. Vi 

anbefaler at kommunen iverksetter følgende tiltak: 

• Vurderer i hvilken grad barneverntjenestens bemanningsnivå gjør den i stand til å yte 

forsvarlige tjenester, med rom for at fagpersonell kan gjennomføre nødvendig etter- og 

videreutdanning 

• Sikrer at omorganiseringer skjer i henhold til regelverk, avtaleverk og anbefalt praksis, 

herunder 

− gjennomfører en forsvarlig utredning før omorganisering iverksettes, 

− dokumenterer behovet for omorganisering, 

− kartlegger risiko og mulige konsekvenser for arbeidsmiljøet og planlegger og 

gjennomfører tiltak for å redusere mulige uheldige konsekvenser for 

arbeidsmiljøet i samarbeid med representanter for de ansatte, 

− behandler omorganiseringer i arbeidsmiljøutvalget, 

− tar verneombud med på råd under planlegging og gjennomføring av 

omorganiseringer, 

− informerer, drøfter og tar de tillitsvalgte med på råd så tidlig som mulig, 

− ivaretar arbeidstakernes behov for trygghet gjennom åpne planprosesser, 

− lar arbeidstakerne følge oppgavene sine dersom stillingen i vesentlig grad blir 

videreført i ny organisasjon, og 

− inngår avtale med arbeidstaker eller foretar endringsoppsigelse dersom endring av 

arbeidsoppgaver innebærer endring av stillingens grunnpreg. 

• Behandler interne henvendelser i samsvar med varslingsrutinene når innholdet er av en 

slik karakter at henvendelsen kan kategoriseres som et varsel 

• Innfører rutiner som sikrer at den det varsles om ikke har noen innflytelse på hvordan 

varslet skal håndteres 

• Utarbeider oppfølgingsplaner for sykemeldte med det innhold som kreves, innen 

fristen som gjelder for dette 

• Gjennomfører og dokumenterer dialogmøter med sykemeldte 

• Deltar på dialogmøter med sykemeldte i regi av NAV 

• Benytter seg av rettighetene etter IA-avtalen når dette anses hensiktsmessig 
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Anbefaling knyttet til barnevernleder 

Barnevernleder er etter revisjonens vurdering utsatt for gjengjeldelse fra kommunens side til 

tross for at det i arbeidsmiljøloven er forbud mot dette. Arbeidstakere som er utsatt for 

gjengjeldelse i strid med arbeidsmiljøloven kan kreve oppreisning og erstatning for eventuelt 

økonomisk tap1. Vi anbefaler at kommunen på eget initiativ vurderer om det skal gis slik 

oppreisning og erstatning, og om det skal iverksettes andre kompenserende tiltak knyttet til 

lovbruddet barnevernleder er utsatt for.    

  

                                                 
1 Dette framgår per i dag av arbeidsmiljøloven § 2 A-2 (3). Fram til 1.1.2017 var dette hjemlet i § 2-5. 
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2 INNLEDNING 

2.1 Prosjektets bakgrunn og formål 

2.1.1 Bakgrunn 

Bakgrunnen for denne forvaltningsrevisjonen er Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020, 

vedtatt av kommunestyret i Sør-Varanger 15. februar 2017 (sak 2/17). Det framgår av planen 

at det skal utføres en undersøkelse av barneverntjenesten i kommunen. 

Den nevnte planen er basert på dokumentet Overordnet analyse 2017-2020 som beskriver 

områder som kan/bør være gjenstand for forvaltningsrevisjon i kommunen i perioden 2017-

2020. I den overordnete analysen ble det beskrevet risiko knyttet til tjenesteproduksjonen i 

barneverntjenesten. Tema for undersøkelsen var derfor i utgangspunktet ment å være 

saksbehandling, håndtering av meldinger, gjennomføring av undersøkelser, forebyggende 

arbeid og internkontroll. 

På møte i kontrollutvalget den 6. april 2017 vedtok utvalget å gjøre en omprioritering i plan 

for forvaltningsrevisjon, slik at barneverntjenesten ble prioritert som første prosjekt i planen 

(sak 12/17). Videre ble tema for undersøkelsen omgjort fra å være tjenesteproduksjon i 

barneverntjenesten til å gjelde personalforvaltning i barneverntjenesten (sak 11/17). Dette på 

bakgrunn av blant annet omorganisering, høyt sykefravær og uro i tjenesten. 

2.1.2 Formål 

Formålet med prosjektet er å avklare i hvilken grad Sør-Varanger kommune har en forsvarlig 

personalforvaltning i barneverntjenesten innenfor utvalgte områder. På bakgrunn av dette vil 

kommunen få belyst ulike sider ved egen praksis og bli presentert for områder hvor det 

eventuelt er muligheter for forbedringer.  

2.2 Problemstillinger  

Undersøkelsen er gjennomført på bakgrunn av fire problemstillinger vedtatt av 

kontrollutvalget 24.05.2017 (sak 19/2017). I tillegg har revisjonen utarbeidet 

underproblemstillinger i tilknytning til disse.  

Problemstillingene er som følger: 

1. Er barneverntjenesten tilstrekkelig bemannet til å utøve forsvarlige tjenester? 

2. Har omorganiseringen av barneverntjenesten skjedd i tråd med regelverket? 

3. Har kommunens håndtering av varsling fra barnevernleder skjedd i tråd med 

regelverket? 

a) Er henvendelsen fra barnevernlederen å regne som et varsel i arbeidsmiljølovens 

forstand? 

Dersom henvendelsen er å betrakte som et varsel: 

b) Har kommunens håndtering av varslet skjedd i tråd med arbeidsmiljøloven 

bestemmelser om varsling, samt kommunens retningslinjer for varsling? 

c) Har varsleren vært gjenstand for gjengjeldelse fra kommunens side? 

4. Blir sykemeldte i barneverntjenesten fulgt opp i tråd med regelverket? 
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2.3 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.  

2.3.1 Kilder til kriterier 

Revisjonskriteriene i denne undersøkelsen er utledet fra følgende kilder: 

• Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) 

• Lov om barneverntjenester (barnevernloven)   

• Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)  

• Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 

• Lov om folketrygd (folketrygdloven) 

• Forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenester 

(forskrift om internkontroll etter barnevernloven) 

• Prop.106 L (2012-2013) Endringer i barnevernloven 

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

• Ot.prp.nr.84 (2005-2006) Om lov om endringer i arbeidsmiljøloven (varsling) 

• Hovedavtalen for kommunal sektor (HA), 2016/2017 

• Retningslinjer og rutiner for intern varsling i Sør-Varanger kommune (vedtatt av 

kommunestyret 29.10.08) 

• Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv, Sør-Varanger kommune 

(17.06.2014) 

• Rettspraksis (Rt-2001-418) 

• Uttalelser fra Sivilombudsmannen 

• Kommunenes personalhåndbok, KS (Kommuneforlaget), 2014 

• Anerkjent praksis for omorganisering, omstilling og nedbemanning i offentlig sektor 

(herunder kommuner) 

2.3.2 Utledning av kriterier 

På bakgrunn av kildene til kriterier som er nevnt ovenfor kan det utledes følgende 

revisjonskriterier: 

Kriterier vedrørende bemanning og kompetanse 

• Kommunen skal ha en bemanning i barneverntjenesten som er tilstrekkelig for å 

ivareta oppgavene på en forsvarlig måte 

• De ansatte i barneverntjenesten skal ha kompetanse og kvalifikasjoner som er 

tilstrekkelig for å ivareta oppgavene på en forsvarlig måte 

Kriterier vedrørende gjennomføring av omorganiseringer 

• Beslutning om omorganisering skal fattes av person/organ med vedtaksmyndighet i 

slike saker 

• Omorganiseringer skal være forsvarlig utredet 

• Vurderingen av behovet for omorganiseringer bør dokumenteres 

• Det må foreligge et forsvarlig grunnlag for avgjørelsen, som ikke er vilkårlig eller 

basert på utenforliggende hensyn. Konsekvensene for de ansatte skal være saklig 

motivert. 
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• Kommunen skal kartlegge risiko og vurdere hvilke konsekvenser omorganiseringer 

kan få for arbeidsmiljøet 

• Kommunen skal i samarbeid med representanter for de ansatte planlegge og 

gjennomføre tiltak for å redusere identifiserte uheldige konsekvenser 

omorganiseringer har for arbeidsmiljøet 

• Planer som kan få vesentlig betydning for arbeidsmiljøet skal behandles av 

arbeidsmiljøutvalget 

• Verneombudet skal tas med på råd under planlegging og gjennomføring av tiltak som 

har betydning for arbeidsmiljøet 

• Ved omorganiseringer skal kommunen informere, drøfte og ta de tillitsvalgte med på 

råd så tidlig som mulig 

• Ved omorganiseringer skal arbeidstakernes behov for trygghet ivaretas gjennom åpne 

planprosesser hvor mål og konsekvenser så langt som mulig gjøres kjent 

• Arbeidstaker har rett til å følge sine arbeidsoppgaver dersom stillingen i vesentlig grad 

blir videreført i ny organisasjon 

• Dersom endring av arbeidsoppgaver innebærer endring av stillingens grunnpreg må 

arbeidsgiver enten inngå en avtale om det med arbeidstaker eller foreta en 

endringsoppsigelse. Ved endringsoppsigelse skal arbeidsgiver følge 

oppsigelsesreglene i arbeidsmiljøloven og eventuelle bestemmelser i tariffavtale. 

Kriterier vedrørende håndtering av varsel 

Definisjon av varsel: 

• Varsel er å si fra om kritikkverdige forhold i virksomheten 

• Kritikkverdige forhold er brudd på lover og etiske normer  

Revisjonskriterier for håndtering av varsel: 

• Alle varsler skal tas på alvor og undersøkes 

• Varsler skal ha bekreftelse innen 3 uker på at varslet er mottatt, orienteres om videre 

saksgang, samt bli underrettet om utfallet av varslingen 

• Varsel skal behandles etter forvaltningslovens saksbehandlingsregler og kommunens 

rutiner for dokumenthåndtering 

• Beslutning om å avslutte saken, håndtering og hvilke tiltak som er iverksatt skal 

dokumenteres 

• Den som varsler skal ivaretas på en god måte 

• Den/de det varsles om skal gjøres kjent med varslingen, saksgangen og gis anledning 

til å imøtegå påstander rettet mot vedkommende, og kunne fremme sin versjon av hva 

som har skjedd 

• Framgangsmåten ved varsling skal være forsvarlig 

• Forsvarlig varsling skal ikke gjengjeldes 

Kriterier vedrørende oppfølging av sykemeldte 

• Kommunen skal utarbeide oppfølgingsplan i samarbeid med den sykemeldte 

arbeidstaker innen 4 uker når det ikke er åpenbart unødvendig 

• Oppfølgingsplanen skal inneholde en vurdering av arbeidstakers arbeidsoppgaver og 

arbeidsevne, aktuelle tiltak i arbeidsgivers regi, aktuelle tiltak med bistand fra 

myndighetene og plan for videre oppfølging 

• Kommunen skal innkalle den sykemeldte arbeidstaker til dialogmøte om innholdet i 

oppfølgingsplanen innen 7 uker, med mindre det er åpenbart unødvendig 

• Kommunen skal delta på dialogmøte med den sykemeldte arbeidstaker innen 26 uker i 

regi av NAV 
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• Kommunen skal kunne dokumentere hvordan kravene til oppfølgingsplan og 

dialogmøte har vært fulgt opp, herunder hvem som har vært innkalt til og deltatt i 

dialogmøte 

• Kommunen bør benytte seg av de rettighetene den har etter IA-avtalen 

I vedlegg 2 er det gjort rede for hvordan revisjonskriteriene er utledet. 

2.4 Metode 

2.4.1 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 intervjuer, dokumentanalyse og analyse av KOSTRA-tall. Vi har snakket med 

personer i kommunens ledelse, samt leder, tillitsvalgte og verneombud i barneverntjenesten. 

Siden undersøkelsen tar for seg hendelser som ligger litt tilbake i tid har kretsen av personer 

som er intervjuet omfattet personer som på en eller annen måte var involvert i eller kan belyse 

hva som skjedde før, under og etter at de aktuelle hendelsene inntraff.  

En nærmere redegjørelse for metode, framgangsmåte og kvalitetssikring framgår av 

rapportens vedlegg 3. 

2.4.2 Avgrensing 

Av praktiske og ressursmessige årsaker har det vært nødvendig å avgrense undersøkelsen. 

Undersøkelsen av de ulike problemstillingene er avgrenset slik: 

1) Bemanning og kompetanse 

Denne delen av undersøkelsen er avgrenset til spørsmålet om barnevernstjenesten har 

tilstrekkelig bemanning og kompetanse for å levere forsvarlig tjenester. Spørsmålet om 

tjenesten som sådan er på et forsvarlig nivå er ikke omfattet av undersøkelsen. 

For å gjøre en vurdering av om bemanning og kompetanse vil det normalt være 

hensiktsmessig å bare undersøke dagens situasjon, men siden det var bemanningssituasjonen 

som lå til grunn for barnevernleders henvendelse i november 2016, er det ansett nødvendig å 

undersøke situasjonen de siste fem årene.  

2) Omorganiseringen 

Undersøkelsen har på dette punktet tatt for seg hva som skjedde forut for omorganiseringen 

av barneverntjenesten som ble iverksatt i januar 2017. 

3) Varsling 

Her har vi undersøkt kommunens håndtering av barnevernleders henvendelse i november 2016. 

4) Sykefraværsoppfølging 

I denne delen har vi undersøkt kommunens oppfølging av sykemeldte etter iverksettelsen av 

omorganiseringen, altså i perioden 2017-2018. 

2.4.3 Dataenes gyldighet og pålitelighet  

Med gyldige data menes at det skal være samsvar mellom problemstillingene i undersøkelsen 

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

og nøyaktige og at datainnsamlingen skal skje på en mest mulig nøyaktig måte.  

Gyldigheten av dataene (relevans) er sikret ved at all datainnsamling er gjort med 

utgangspunkt i revisjonskriteriene og ved at vi innhenter data fra ulike kilder. Når det er 

samsvar mellom beskrivelser og data fra flere kilder, styrker dette kvaliteten eller gyldigheten 

i datamaterialet. Det er av samme grunn benyttet ulike metoder, en kombinasjon av intervju 
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og dokumentgjennomgang. Når de ulike metodene gir et nokså likt bilde av situasjonen, 

styrker også det undersøkelsens gyldighet. Alle innsamlede data er gruppert etter 

revisjonskriteriene. 

Dataenes pålitelighet er sikret ved at vi så langt det har vært mulig har intervjuet flere 

personer med overlappende kunnskap om emnene som er undersøkt og ved at 

intervjureferatene er verifiser av de vi har intervjuet. De dokumenter vi har gjennomgått er 

kommunens interne dokumenter, som i utgangspunktet må anses å inneholde pålitelige data.  

Dersom det har vært knyttet usikkerhet til noen av dataene som er presentert er dette påpekt i 

vurderingen og eventuelt også i konklusjonen. 
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3 BAKGRUNNOPPLYSNINGER 

3.1 Bakgrunnen for undersøkelsen 

Denne undersøkelsen har sin bakgrunn i konkrete hendelser knyttet til barneverntjenesten i 

Sør-Varanger kommune; hendelser som i etterkant har ført til mye mediaoppmerksomhet. 

Etter å ha innhentet opplysninger fra personer som på ulike måter og i ulik grad har vært 

involvert, er vi av den oppfatning at det ikke er stor uenighet om hva som faktisk har skjedd.  

Det er imidlertid stort sprik i synet på framgangsmåten og/eller berettigelsen av det som er gjort.  

I forbindelse med denne forvaltningsrevisjonen har vi fått kjennskap til forhold som har 

relevans til personalforvaltningen både generelt i kommunen og særskilt i barneverntjenesten. 

Vi gjør oppmerksom på at vi ikke vil omtale alle disse forholdene i denne rapporten. Årsaken 

er at undersøkelsen er veldig omfattende og det av den grunn er nødvendig å avgrense 

presentasjonen av data til å bare omfatte opplysninger som har direkte relevans til 

problemstillingene kontrollutvalget har bedt oss om å besvare.    

De fire problemstillingene i denne undersøkelsen henger alle sammen med de nevnte 

hendelsene. For at rapportens lesere skal få en forståelse av sammenhengen har vi valgt å 

innlede rapporten med en beskrivelse av de mest sentrale hendelsene.    

08.11.2016: E-post fra barnevernleder til rådmann, Fylkesmannen i Finnmark og flere 

Avdelingsleder for kommunens barneverntjeneste sender en e-post til rådmannen med kopi til 

alle ansatte i barneverntjenesten, enhetsleder for barne- og familieenheten, kommunalsjef 

helse, omsorg og velferd, hovedtillitsvalgt/-verneombud og en seksjonsleder i helse- og 

sosialavdelingen ved Fylkesmannen i Finnmark. I e-posten gir barnevernleder uttrykk for at 

tjenesten ikke ivaretar sine oppgaver på en faglig forsvarlig måte og peker på (en for høy) 

saksmengde per saksbehandler som årsak. Det framgår av e-posten hvilke oppgaver dette går 

ut over, hvordan hun vil prioritere arbeidet framover for å redusere belastningen på 

saksbehandlerne, og at dette vil føre til fristbrudd. Det framgår at årsaken til denne 

prioriteringen, som vil føre til at noen saker blir satt på vent, er at saksbehandlerne skal få 

jobbe med barna tjenesten prioriterer å følge opp, og fordi saksbehandlerne utsettes for en 

belastning som ikke er helsemessig forsvarlig slik situasjonen er.         

01.12.2016: Brev fra Fylkesmannen i Finnmark 

På bakgrunn av barnevernleders e-post sender Fylkesmannen i Finnmark brev til Sør-

Varanger kommune hvor de ber om at kommunen gjør rede for hvilke strakstiltak kommunen 

vil sette i verk for å sørge for at barneverntjenesten blir i stand til å utføre oppgavene i tråd 

med lovverket, og at det utarbeides en langsiktig plan for hvordan tjenesten skal utformes for 

å imøtekomme lovkravene i framtiden. 

01.01.2017: Iverksettelse av omorganisering av barneverntjenesten 

Barneverntjenesten går fra å være en avdeling i barne- og familieenheten som er underlagt 

kommunalsjef helse, omsorg og velferd til å bli en enhet underlagt kommunalsjef oppvekst. 

Det konstitueres en enhetsleder for barnevernet. Personen som konstitueres kommer fra en 

enhetslederstilling i en enhet underlagt kommunalsjef oppvekst. 

Februar 2017: Ansatte i barneverntjenesten sykemeldes 

En stor andel av de ansatte i barneverntjenesten blir sykemeldt. Størsteparten av året er det 

svært høyt sykefravær i tjenesten. 

06.02.2017: Ekstern utlysning av stilling som enhetsleder for barnevernet 

Det lyses ut stilling som enhetsleder for barnevernet. 

01.02.2018: Enhetsleder for barnevernet tiltrer 

Ny enhetsleder tiltrer. Enhetsleder har ikke arbeidet i Sør-Varanger kommune tidligere. 
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3.2 Organisering av Sør-Varanger kommune 

Hvordan Sør-Varanger kommune er organisert i dag framgår av et dokument kalt 

«Funksjonsbeskrivelse for administrativ ledelse i Sør-Varanger kommune», sist revidert 

01.08.2017. I dokumentet er organisering og kommunikasjonslinjer framstilt grafisk på denne 

måten: 

 
Figur 1: Organisasjonskart  
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Figur 2: Kommunikasjonskart 
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4 ER BARNEVERNTJENESTEN TILSTREKKELIG 
BEMANNET TIL Å UTØVE FORSVARLIGE TJENESTER? 

4.1 Revisjonskriterier 

Det er fastsatt følgende revisjonskriterier: 

• Kommunen skal ha en bemanning i barneverntjenesten som er tilstrekkelig for å 

ivareta oppgavene på en forsvarlig måte 

• De ansatte i barneverntjenesten skal ha kompetanse og kvalifikasjoner som er 

tilstrekkelig for å ivareta oppgavene på en forsvarlig måte 

4.2 Bemanning 

4.2.1 Data 

Dokumenter 

Internt notat (27.10.2016) 

Etter flere tilbakemeldinger om bemanningen til Fylkesmannen ba rådmannen om at disse ble 

oppsummert i et internt notat. Et slikt notat, datert 27.10.2016, ble utarbeidet av 

barnevernleder fram til 2015 og barnevernleder i oktober 2016. I følge notatet, som er basert 

på statusrapporteringer i august 2015 og februar 2016 til Fylkesmannen og svar på 

gjennomført tilsyn i 2014, er det nevnt at kommunen skal vurdere om bruken av tilgjengelige 

stillingsressurser er hensiktsmessig og om tjenesten er tilstrekkelig bemannet. I notatet gjøres 

det rede for utviklingen i oppgaver og saksmengde samlet og gjennomsnittlig per 

saksbehandler, utviklingen i antall barn med barneverntiltak og det gjøres sammenligninger 

mot tre enkeltkommuner, landsgjennomsnittet (uten Oslo) og gjennomsnittet for kommunene i 

KOSTRA-gruppe 12 av henholdsvis 

− ressursbruk (fordelt på henholdsvis barn som er plassert, barn som ikke er plassert og 

saksbehandling),  

− antall stillinger med fagutdanning og  

− barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk.      

Ifølge notatet utgjorde sykefraværet omtrent 1 stilling i 2011, 0,5 stilling i 2012, 1,6 stillinger 

i 2013, 2,5 stillinger i 2014, 1,6 stillinger i 2015 og 1,3 stilling 1. halvår 2016. Det gis i 

notatet uttrykk for at det har vært svært vanskelig og i noen tilfeller uhensiktsmessig å 

rekruttere vikarer ved sykemeldinger, og at kjøp av saksbehandlertjenester er en dyr og dårlig 

løsning. Overtidsbruken har ofte vært større enn budsjettert og grensene for overtid og 

fleksitid er utnyttet maksimalt og endog noe i overkant av det reglementet tillater.  

Det framgår videre at tjenesten ikke klarer å gjennomføre alle undersøkelser innenfor fristene 

som gjelder, at den ikke klarer å gjennomføre fire oppfølgingsbesøk per år i fosterhjem og 

heller ikke å få på plass det planverket som kreves i alle tiltakssaker. Det er også mangler i det 

forebyggende arbeidet. Tjenesten har heller ikke hatt kapasitet til å arbeide med utvikling av 

nye arbeidsmetoder.     

Notatet avsluttes med en påstand om at barneverntjenesten ikke er ressursmessig rustet til å 

ivareta dagens lovpålagte oppgaver og vedtak. Det foreslås derfor at tjenesten styrkes med 

minimum to saksbehandlerstillinger og en rådgiverstilling, samt at en engasjementsstilling 

gjøres fast.  
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Statistikk 

Figuren nedenfor viser at bemanningen i barneverntjenesten i Sør-Varanger, når det gjelder 

antall stillinger i forhold til hvor mange barn det er i kommunen, har økt noe i perioden 2013-

2018. Den har hele tiden ligget over landsgjennomsnittet, noenlunde på linje med 

gjennomsnittet i KOSTRA-gruppen kommunen tilhører og noe under gjennomsnittet for 

kommunene i Finnmark. Tallene tar ikke hensyn til sykefravær eller annet fravær, og sier 

således ikke noe om reell tilstedeværelse/bemanning.  

 
Figur 3: Ansatte i barnevernet per 1 000 barn (0-17 år) 

 
Kilde: SSB, tabell 09086/12305 

Intervjuer 

Revisjonen har i intervju fått beskrevet hvordan bemanningssituasjonen har vært i 

kommunens barneverntjeneste de siste årene, sett fra ulike involverte personers perspektiv.  

Leder for barneverntjenesten i perioden 2000 til 2015 (heretter benevnes hun «barnevernleder 

fram til 2015») og seniormedarbeider/veileder fram til juli 2017 forteller at i perioden hun var 

i tjenesten ble det tilført en stilling i 2005 og en til i 2017. Hun mener bemanningen var 

utilstrekkelig/uforsvarlig, i hvert fall fra 2014/2015 og framover fordi de ikke klarte å 

oppfylle lovkravene og var under tilsyn fra fylkesmannen fra høsten 2014 på grunn av det. 

Hun utarbeidet et notat2 etter avtale med rådmannen, der bemanning, tilgjengelige ressurser, 

forsvarlighet med mer ble tatt opp og oversendt rådmannen i oktober 2016. Hun beskriver at 

det var utfordringer med bemanningen fordi det i perioder var langtidssykemeldinger, som 

hun sier ikke skyldtes forhold ved arbeidet. Hvor mange stillingsressurser dette utgjorde de 

ulike årene framgår av det nevnte notatet. 

Barnevernleder i perioden september 2015 til omorganiseringen i januar 2017 (heretter 

benevnes hun bare som «barnevernleder») gir uttrykk for at det ikke var tilstrekkelig 

bemanning i 2016, noe som ble meldt ifra oppover i linjen gjennom kvartalsrapporter. Hun 

forteller at tjenesten var under kontinuerlig tilsyn fra fylkesmannen på grunn av avvik og at hun 

var i møte med rådmannen i mai 2016 angående økning. Hun beskriver at hun ikke fikk gehør 

                                                 
2 Internt notat av 27.10.2016 som er omtalt under overskriften «Dokumenter» ovenfor. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Sør-Varanger 4,5 5,0 5,4 5,2 6,0 5,9

KOSTRA-gruppe 12 4,3 5,2 5,4 5,6 5,5 5,5

Hele landet 4,3 4,6 4,7 5,1 5,3 5,5

Finnmark 4,7 5,3 5,5 6,0 6,3 6,8
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Ansatte per 1 000 barn (0-17 år)

Sør-Varanger KOSTRA-gruppe 12 Hele landet Finnmark
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for økt bemanning, men at rådmannen ba om en utredning, som munnet ut i et notat2 på høsten. 

Når det gjelder økning i tiden etterpå sier hun at tjenesten ble tilført en enhetslederstilling ved 

årsskiftet 2016/2017, men at den bare har erstattet avdelingslederstillingen, og at det er tilført 

en barnevernstilling etter det. Hun beskriver at det var utfordringer ved at det over tid var et 

høyt sykefravær som følge av langtidssykemeldinger, og at det var vanskelig å få kvalifiserte 

folk inn i midlertidige stillinger, herunder vikariat.    

Enhetsleder for barne- og familieenheten i perioden 2013 til og med 2016 (heretter benevnes hun 

som «daværende enhetsleder»), som barneverntjenesten var en del av, beskriver at hun fokuserte 

på å bygge opp antall årsverk i tjenesten fordi bemanningen var ustabil som følge av at to ansatte 

hadde kroniske sykdommer og til sammen tre ansatte var langtidssykemeldt. Hennes fokus var å 

få vikarer inn i disse stillingene, samtidig som hun forsøkte å øke antall årsverk i 

budsjettforhandlingene. Hun har overfor revisjonen beskrevet hvordan de arbeidet for å skaffe 

vikarer, men at de ikke lyktes med dette. I to perioder måtte de derfor leie inn bemanningsbyrå. 

Etter hennes mening ville bemanningen vært tilstrekkelig/forsvarlig dersom alle ansatte hadde 

vært på plass. Det har ikke vært noen økning i årsverk over tid, som hun kan huske. Hun forteller 

videre at de fikk tre og et halvt årsverk finansiert av fylkesmannen, at hun laget en sak om at de 

skulle få fast ansettelse, men at hun ikke vet om de er midlertidige eller faste nå.  

Konstituert enhetsleder for barnevernet i perioden januar 2017 til februar 2018 forteller at det i 

utgangspunktet burde vært tilstrekkelig med folk i tjenesten, men at det ble «et rush» med 

sykemeldinger. En stund var det bare henne, en sekretær og en saksbehandler på jobb. I tillegg 

fikk hun hjelp av en tidligere kollega i en halv stilling fra januar til desember. Ifølge henne ble 

bemanningssituasjonen diskutert, og de kom fram til at det hadde vært tilstrekkelig med folk 

hvis alle hadde vært på jobb og sakene hadde vært rettferdig fordelt. På grunn av sykefraværet 

ble det nødvendig å leie inn private konsulenter fordi tjenesten måtte gå sin gang.  

Enhetsleder for barneverntjenesten siden februar 2018 opplyser at bemanningen økte med en 

familieveileder i 2017 og at det per i dag er 9 saksbehandlere, 1,5 veiledere, 1 

kontormedarbeider samt enhetsleder. Hun forteller at de internt har sagt at hver saksbehandler 

i utgangspunktet skal ha maksimalt 12 saker (familier). Det er imidlertid svingninger i antall 

saker, og hun mener at hver saksbehandler skal kunne klare opptil 15-16 saker, men at det er 

viktig å høre på hver medarbeider siden alle er forskjellige. Noen klarer mindre og noen klarer 

mer. Antall saker per saksbehandler varierer mellom 9 til 19 saker, men dette påvirkes også av 

sykefraværet. Det er på tidspunktet for gjennomføring av intervjuet3 to sykemeldinger, og da 

må andre ta sakene. Hun forteller videre at det ble leid inn konsulenter fra 08.10.2018. Hun 

mener at når alle er på jobb er de godt innenfor normen. 

Rådmannen forteller at de har skjermet barnevernet i budsjettet de siste årene, slik at tjenesten 

unngår reduksjoner. Hun opplyser at det ikke er noen bemanningsnorm, men at de vurderer 

alle tjenester hele tiden, og videre at barneverntjenesten over flere år har hatt midlertidige 

stillinger finansiert av midler fra fylkesmannen som alle nå er omgjort til faste stillinger. 

Barnevernet har blitt styrket med en enhetslederstilling i perioden 2016-2018, og har nå en 

bemanning på 10,5 stillinger pluss enhetsleder, sier hun. 

Kommunalsjef oppvekst sier at det ikke så ut som tjenesten var godt bemannet da han kom 

inn senhøsten 2016. Tjenesten hadde ikke overholdt tidsfristene og det hadde vært avvik etter 

tilsyn fra fylkesmannen siden 2012. Han beskriver at de vinteren 2017 fikk et stort 

sykefravær, at det var lav bemanning hele året, og at de hadde inne to vikarbyråer. Han gir 

uttrykk for at det ikke bare er antall hender, men også hvordan man jobber som har betydning. 

Tjenesten har jobbet veldig kollektivt med sakene, og da er man ikke like effektiv, sier han. 

                                                 
3 Intervjuet ble foretatt i september 2018. 
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En tillitsvalgt for ansatte i barneverntjenesten forteller at det var lange perioder med syke-

meldinger på grunn av fysisk sykdom hos noen ansatte før høsten 2016, og at hele 

arbeidsstokken var helt og etter hvert delvis sykemeldt etter februar 2017. Hun sier at 

Hammerfest kommune har ganske mange flere saksbehandlere enn dem, og at når det kommer 

sykemeldinger «ramler korthuset sammen», fordi tjenesten er marginalt bemannet. Det er ikke 

bare for de ansatte (som er igjen) å overta andres saker fordi det blir for mye, sier hun.    

En ansatt som hadde vervet som verneombud i barneverntjenesten fram til 01.11.2018 

beskriver at det var ganske mye arbeidsrelatert sykefravær i tjenesten fra 2017. Hun viser til at 

Hammerfest kommune har betydelig flere saksbehandlere enn dem, og at tjenesten er i en 

sårbar situasjon på grunn av sykemeldingene. Hun forteller at hun har mye overtid/fleksitid, at 

det blir mye «brannslukking» og akuttarbeid, og at det går ut over det forebyggende arbeidet. 

Hun forteller at det er blitt flere stillinger på grunn av midler fra fylkesmannen, men at disse 

stillingene har vært veiledere som brukes til hjelpetiltak i familier, og at det har vært liten 

endring i antall saksbehandlere. Hun gir uttrykk for at dette går ut over muligheten til å drive 

forsvarlig oppfølging og at det fører til fristbrudd. 

4.2.2 Vurdering 

Kommunen skal ha en bemanning i barneverntjenesten som er tilstrekkelig for å ivareta 

oppgavene på en forsvarlig måte. Vår undersøkelse viser at kommunen kommer greit ut av en 

sammenligning av det relative bemanningsnivået (antall stillinger i forhold til antall barn i 

kommunen) mot gjennomsnittet i grupper det er vanlig å sammenligne med. Svakheten med 

denne statistikken er imidlertid at den ikke tar hensyn til sykefravær og annet fravær, som har 

vært betydelig de siste årene, og at det ikke foreligger data for hvordan omfanget av slikt fravær 

har vært i andre kommuner. I hvilken grad kommunene som blir brukt som sammenliknings-

grunnlag overholder frister og lovkrav på området vet vi heller ikke. Dette gjør en vurdering av 

bemanningsnivå basert på statistisk sammenligning ikke er formålstjenlig. Vi velger derfor å 

basere vår vurdering av dette kriteriet på involverte personers beskrivelse av tilstanden.  

En gjennomgående oppfatning blant personene vi har snakket med er at tjenesten ville vært 

tilstrekkelig bemannet dersom alle ansatte hadde vært på plass. Det må vi kunne slå fast ikke 

har vært tilfellet de siste årene. Det synes derimot til enhver tid – i varierende grad – å ha vært 

fravær på grunn av sykemeldinger. Beretningen fra ansatte og ledere i tjenesten er da også at 

de ikke klarer å løse alle oppgavene de er pålagt. Vi støtter synspunktet, som en informant har 

gitt uttrykk for, at arbeidsmetodene har betydning for hvor mange ansatte som er nødvendig.  

Vi vil imidlertid påpeke at utviklingsarbeid krever tid, og at det kan være vanskelig å 

prioritere dette når presset på tjenesten er stort og kjerneoppgavene skal løses. Vi antar det 

derfor ofte er slik at det må skapes rom for å drive utvikling gjennom, i hvert fall for en 

periode, å øke bemanningen. 

På bakgrunn av ovennevnte mener vi at kommunens barneverntjeneste over tid ikke har hatt 

en tilstrekkelig bemanning for å ivareta oppgavene på en forsvarlig måte. Opplysninger vi har 

fått i intervju kan tyde på at bemanningssituasjonen på undersøkelsestidspunktet fortsatt ikke 

var tilfredsstillende.  

4.3 Kompetanse 

4.3.1 Data 

Statistikk 

Figuren nedenfor viser at andelen stillinger med fagutdanning i barneverntjenesten i Sør-

Varanger kommune gikk ned fra 2015 til 2016, men at den etter det har økt gradvis, til et nivå 

som er betydelig over landsgjennomsnittet og gjennomsnittet i KOSTRA-gruppen kommunen 
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tilhører, men litt under gjennomsnittet for kommunene i Finnmark. Tallene tar ikke hensyn til 

sykefravær eller annet fravær, og sier således ikke noe om reell tilstedeværelse/bemanning. 

Figur 4: Stillinger med fagutdanning i barnevernet per 1 000 barn (0-17 år) 

 
Kilde: SSB, tabell 12305 

 

Intervjuer 

Barnevernleder fram til 2015 opplyser at saksbehandlerne, mens hun var i tjenesten, var 

barnevernspedagoger med varierende grad av videreutdanning. Hun sier at mange hadde lang 

erfaring, som hun mener er viktig i barnevernet. Hennes oppfatning er at kompetansen i 

tjenesten absolutt var forsvarlig, spesielt på grunn av mange fagansatte med lang erfaring innen 

saksbehandling på barnevern. Hun forteller at de jobbet med fagutvikling, først fra hennes side 

og så fra leder som overtok etter henne. Her nevner hun spesielt «Forandringsfabrikken»4, som 

de valgte å prioritere i stedet for annen videreutdanning.   

Barnevernleder opplyser at da hun var barnevernleder var alle saksbehandlerstillingene besatt 

av barnevernspedagoger, og at kompetansen slik sett var forsvarlig. Hun mener imidlertid at 

tjenesten ikke var faglig forsvarlig med ny midlertidig ledelse, noe som kulminerte med at 

barnevernleder fram til 2015 i mars 2017 sendte et nytt varsel til rådmannen og deretter til 

fylkesmannen. Hun sier at alle ansatte sto bak dette varslet som en samlet gruppe. Hun sier 

videre at det var et høyt sykefravær i 2017 og at det gjør noe med fagkompetansen når man må 

ha inn eksterne for å få gjort jobben.   

Daværende enhetsleder gir uttrykk for at tjenesten har hatt en høy og god fagkompetanse, både 

når det gjelder fagkompetanse, erfaring og ansatte som har vært personlig egnet, som har gjort 

en kjempejobb. Hun mener det var et skjebnesvangert valg å ta barnevernet ut og ansette ny 

leder. Ifølge henne var alle saksbehandlere fagutdannet per 2016. Hun forteller også at 

barneverntjenesten i Sør-Varanger har hatt et godt omdømme og at den har blitt brukt av andre 

kommuner og fylkesmannen. At de fikk 3,5 årsverk fra fylkesmannen handlet om at de gjorde 

en god jobb, sier hun. 

                                                 
4 Forandringsfabrikken er et kunnskapssenter som forandrer hjelpesystemene og skole i samarbeid med barn og 

unge. De jobber for at rådene til barn og unge som har erfaring fra barnevernet skal bli hørt, og for at rådene skal 

føre til varige systemforandringer.  

2015 2016 2017 2018

Sør-Varanger 4,9 4,7 5,5 5,9

KOSTRA-gruppe 12 4,9 5,0 5,1 5,1

Landet 4,3 4,6 4,8 5,0

Finnmark 5,2 5,6 5,7 6,3

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

Stillinger med fagutdanning per 1 000 barn (0-17 år)

Sør-Varanger KOSTRA-gruppe 12 Landet Finnmark
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Konstituert enhetsleder for barnevernet i perioden januar 2017 til februar 2018 sier at de aller 

fleste ansatte var utdannet barnevernspedagog, men at det var begrenset med videreutdanning 

utover kurs. Hun selv er utdannet allmennlærer med videreutdanning innen sosialpedagogikk 

og spesialpedagogikk, samt lederutdanning fra rektorskolen, med noe realkompetanse innenfor 

barnevernet. Hun mener barneverntjenesten har litt manglende kompetanse i forhold til 

veiledning på større barn/ungdom. 

Enhetsleder for barneverntjenesten siden februar 2018 sier hun ønsker at medarbeiderne skal ha 

mer kunnskap om lovverket, om hva som til enhver tid er gjeldende. Hun sender derfor mail 

når hun får informasjon om ting som oppstår, og de har tilgang til oppslagsverk (veilederen.no). 

De fleste ansatte er barnevernspedagoger og 1 1/2 stilling med familieveileder er 

barnehagelærere, mens hun selv er utdannet vernepleier. Hun har informert alle om at de kan ta 

videreutdanning, noe en av dem har sagt seg villig til, men hun kom ikke inn på studiet hun 

søkte på. Det er ingen entusiasme for videreutdanning blant de ansatte, sier hun, noe hun tror 

kan skyldes at det blir for mye på en gang. Hun beskriver også at de er i et 

tjenestestøtteprogram i regi av fylkesmannen, som gjelder undersøkelser og mottak av 

meldinger og hjelpetiltakssaker. Alle deltar på tre samlinger, samt to samlinger for leder. De 

har også hatt en dag med Bufetat hvor de ble lært opp i familieråd, som de skal ha i alle saker 

med omsorgsovertakelse. 

Kommunalsjef oppvekst sier at han ønsker at tjenesten skal få mer kompetanse i form av 

etter- og videreutdanning, og trekker spesielt fram flerkulturell pedagogikk som et område 

hvor de mangler kompetanse. De har gitt ansatte tilbud om etter- og videreutdanning, men har 

fått liten respons. Det er kommet i gang en statlig ordning, men også her har de fått liten 

respons. En i tjenesten søkte, men kom ikke inn på studiet, sier han. Han opplyser også at de 

bevisst har gjort noen endringer. De fått ny leder med bred kompetanse og erfaring, selv om 

hun ikke har barnevernkompetanse i bunn, og de har omplassert to som ikke hadde 

barnevernfaglig kompetanse. I det siste er en barnevernspedagog ansatt og en til er under 

tilsetting, og de vurderer å tilsette ytterligere en barnevernspedagog. Han sier at de ansatte i 

dag er generalister, men at de ønsker en større grad av spesialisering ved at de ansatte tar 

etter- og videreutdanning. 

Rådmannen mener at de som er i tjenesten har riktig kompetanse, men at de ønsker at de skal 

ta mer videreutdanning, noe det er satt av midler til. Et av satsningsområdene er 

kompetanseheving, sier hun. Hun sier videre at det er viktig at de arbeider sammen med andre 

kommuner, og trekker fram et samarbeid om barnevernvakt med Tana og Nesseby. Hun tror 

deres kommune er for liten til å bli god nok alene, derfor er kommunesamarbeid viktig. Hun 

gir også uttrykk for at fagkompetansen i tjenesten er styrket fordi de har fått ny enhetsleder 

med lang erfaring fra barneverntjeneste sørpå. 

Også representanter for de ansatte i tjenesten har sagt noe om kompetansen i tjenesten. De sier 

at det er nesten bare barnevernspedagoger i tjenesten, at to veiledere er førskoleutdannet og at 

enhetsleder er utdannet vernepleier. De gir uttrykk for at det både er behov for og ønske om 

etter- og videreutdanning, som arbeidsgiver har vært flink til å tilby, men at det ikke er tid 

eller kapasitet til det. En sier at det vil gå ut over kollegaene hvis hun gjør det og en annen sier 

at man må prioritere kjerneoppgavene når det er stort press. De presiserer at det er 

medarbeidere med lang erfaring i tjenesten. En sier at det er et minus at de to siste lederne 

ikke har hatt barnevernutdanning, siden det krever noe spesielt å ha det faglige ansvaret. Hun 

sier at de hadde leder som var barnevernspedagog med etterutdanning, som var flink, så fikk 

de ny leder som var lærerutdannet og deretter en som var vernepleier. Det merket de, at 

fagkompetansen endret seg. Hun mener det var «et godt rykk nedover». 
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4.3.2 Vurdering 

De ansatte i barneverntjenesten skal ha kompetanse og kvalifikasjoner som er tilstrekkelig for 

å ivareta oppgavene på en forsvarlig måte. Statistikk for andel stillinger med fagutdanning 

viser at kompetansenivået for barneverntjenesten i Sør-Varanger har vært økende de siste 

årene og at det i 2018 er betydelig over gjennomsnittet i landet og KOSTRA-gruppen 

kommunen tilhører. Det framkommer i intervjuer at det har vært noe kursaktivitet, men at det 

er et ønske både fra ansatte og ledelse om mer etter- og videreutdanning. Dette har imidlertid 

vært vanskelig å få til fordi tjenesten er i en presset situasjon. Tjenesten har medarbeidere 

med lang erfaring, men det er gjort ansettelser den siste tiden som gjør at tilstanden er mer 

variert når det gjelder erfaringskompetanse enn den er når det gjelder formell kompetanse.  

Det har i forbindelse med undersøkelsen kommet fram at ansatte i barneverntjenesten mener 

at tjenestens leder har hatt for svak fagkompetanse etter at tjenesten ble en egen enhet. 

Datagrunnlaget er ikke tilstrekkelig til at vi kan begi oss inn på å karakterisere kompetanse-

nivået til de to personene det er snakk om. Vi registrerer imidlertid at begge har erfaring fra 

barnevern, men ingen formalkompetanse på området. Vi finner i denne forbindelse grunn til å 

understreke at det er særlig viktig at kommunen sørger for at personen som har stillingen som 

enhetsleder har tilstrekkelig barnevernfaglig kompetanse fordi vedkommende har ansvar for 

tjenestens oppgaveløsning (fagansvar).   

Alt i alt vurderer vi det slik at kompetansen i kommunens barneverntjeneste er forsvarlig, men 

at det ser ut til å være behov for å øke omfanget av etter- og videreutdanning. Dette kan gjøres 

på flere ulike måter, men en grunnleggende forutsetning for at kommunen skal lykkes med 

dette synes å være å øke kapasiteten i tjenesten. Vi kan som revisor ikke være konkret når det 

gjelder å angi hvordan dette skal gjøres, men generelt kan vi si at kapasitet kan økes på minst 

tre måter: Effektivisere oppgaveløsningen, øke jobbnærværet og/eller øke antall stillinger/ 

årsverk. Vi vil videre påpeke viktigheten av å ha en person med god barnevernfaglig 

kompetanse i stillingen som enhetsleder fordi stillingen innebærer fagansvar. 

4.4 Konklusjon 

Samlet sett mener vi at kommunens barneverntjeneste over tid ikke har hatt en tilstrekkelig 

bemanning for å ivareta oppgavene på en forsvarlig måte. Opplysninger vi har fått i intervju 

kan tyde på at bemanningssituasjonen på undersøkelsestidspunktet fortsatt ikke var 

tilfredsstillende. Kompetansen er jevnt over god, men det har ikke vært tilstrekkelig omfang 

av etter- og videreutdanning.  
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5 HAR OMORGANISERINGEN AV BARNEVERN-
TJENESTEN SKJEDD I TRÅD MED REGELVERKET?  

5.1 Revisjonskriterier 

Det er fastsatt følgende revisjonskriterier: 

• Beslutning om omorganisering skal fattes av person/organ med vedtaksmyndighet i 

slike saker 

• Omorganiseringer skal være forsvarlig utredet 

• Vurderingen av behovet for omorganiseringer bør dokumenteres 

• Det må foreligge et forsvarlig grunnlag for avgjørelsen, som ikke er vilkårlig eller 

basert på utenforliggende hensyn. Konsekvensene for de ansatte skal være saklig 

motivert. 

• Kommunen skal kartlegge risiko og vurdere hvilke konsekvenser omorganiseringer 

kan få for arbeidsmiljøet 

• Kommunen skal i samarbeid med representanter for de ansatte planlegge og 

gjennomføre tiltak for å redusere identifiserte uheldige konsekvenser 

omorganiseringer har for arbeidsmiljøet 

• Planer som kan få vesentlig betydning for arbeidsmiljøet skal behandles av 

arbeidsmiljøutvalget 

• Verneombudet skal tas med på råd under planlegging og gjennomføring av tiltak som 

har betydning for arbeidsmiljøet 

• Ved omorganiseringer skal kommunen informere, drøfte og ta de tillitsvalgte med på 

råd så tidlig som mulig 

• Ved omorganiseringer skal arbeidstakernes behov for trygghet ivaretas gjennom åpne 

planprosesser hvor mål og konsekvenser så langt som mulig gjøres kjent 

• Arbeidstaker har rett til å følge sine arbeidsoppgaver dersom stillingen i vesentlig grad 

blir videreført i ny organisasjon 

• Dersom endring av arbeidsoppgaver innebærer endring av stillingens grunnpreg må 

arbeidsgiver enten inngå en avtale om det med arbeidstaker eller foreta en 

endringsoppsigelse. Ved endringsoppsigelse skal arbeidsgiver følge 

oppsigelsesreglene i arbeidsmiljøloven og eventuelle bestemmelser i tariffavtale. 

5.2 Vedtaksmyndighet 

5.2.1 Data 

Dokumenter 

Vedtak av 03.01.2017 

Beslutningen om å omorganisere barneverntjenesten er formalisert i et dokument datert 

03.01.2017, utarbeidet av rådmannen. Det framgår av dokumentet at rådmannen fatter vedtak 

om å endre organisatorisk tilknytning for barneverntjenesten med virkning fra 01.01.2017 på 

delegert myndighet. Vedtaket omfatter også konstituering av enhetsleder. 

Delegasjon fra kommunestyret til rådmannen 

Omfanget av kommunestyrets delegasjon av myndighet til rådmannen framgår av dokumentet 

«Delegasjon til administrasjonssjef», vedtatt av kommunestyret 16.10.1995. Under saksfeltet 

«arbeidsgiversaker» står det at kommunestyret gir administrasjonssjefen fullmakt til å ta 

avgjørelse i alle arbeidsgiversaker. Det nevnes flere eksempler på slike saker, blant annet 

«opprette, nedlegge og endre stillinger innenfor rammen av budsjettet» og «fastsette 

organisasjons- og bemanningsplaner».  
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Intervjuer 

Revisjonen har i intervjuer med involverte personer forsøkt å belyse hvem som tok initiativ til 

og beslutningen om å omorganisere barneverntjenesten.  

Rådmannen forteller at det var ledergruppen som tok initiativ til omorganiseringen, samt 

barnevernleder fram til 2015. Det ble også diskutert med daværende enhetsleder for barne- og 

familieenheten. Hun sier videre at hun på delegert myndighet tok beslutningen om å 

omorganisere, etter drøfting med de tillitsvalgte.   

Assisterende rådmann sier at det var rådmannen som tok initiativet og fattet beslutning om å 

omorganisere, som delegert vedtak.  

Kommunalsjef oppvekst forteller at det var rådmannen og rådmannens ledergruppe som tok 

initiativet og fattet beslutningen.  

Daværende kommunalsjef helse, omsorg og velferd forteller at hun hadde lite kunnskap om 

prosessen og at det var rådmannen som håndterte avvikene som kom fra fylkesmannen. Hun 

var med i møter knyttet til rapportering fra barneverntjenesten i forbindelse med å lukke 

avvikene en eller to ganger, og etter det var hun ikke med.  

Barnevernleder sier at det var rådmannen som besluttet å omorganisere. Dette kan hun si fordi 

hun hadde et møte med daværende kommunalsjef helse, omsorg og velferd 16.12.2016 som 

dreide seg om at rådmannen hadde besluttet omorganisering, og at dette var tatt opp i 

ledergruppa 12.12.2016. Hun viser til et notat av 19.12.2016 fra dette møtet.  

5.2.2 Vurdering 

Beslutning om omorganisering skal fattes av person/organ med vedtaksmyndighet i slike 

saker. Undersøkelsen viser at det er rådmannen som har fattet vedtaket, og at kommunestyret 

har delegert myndighet til rådmannen i slike saker. Beslutningen er således fattet av 

person/organ med vedtaksmyndighet. 

5.3 Utredning 

5.3.1 Data 

Dokumenter 

Vedtak av 03.01.2017 

I rådmannens vedtak om omorganisering (som nevnt under punkt 5.2.1) framgår bakgrunn og 

begrunnelse for vedtaket. Bakgrunnen er ifølge vedtaket at Fylkesmannen i Finnmark i brev 

av 1.12.2016 ber kommunen gjøre strakstiltak som gjør barneverntjenesten i stand til å utføre 

sine oppgaver i tråd med regelverket og å utarbeide en langsiktig plan for hvordan tjenesten 

skal utformes for å imøtekomme lovkravene i framtiden. Begrunnelsen for å gjøre 

barneverntjenesten til en enhet underlagt kommunalsjef for oppvekst er ifølge vedtaket at det 

er nødvendig for å kunne følge barnevernet opp tettere, altså å ha den daglige oppfølging og 

dialog med barnevernets leder direkte. Det vises i den forbindelse til tiltaksplan av 05.12.2014 

punktene 8-10. Det framgår videre at den organisatoriske endringen er drøftet med tillitsvalgte 

20.12, at det er kommet innspill fra to tillitsvalgte i etterkant, samt rådmannens vurdering av 

disse innspillene. Innspillene var at omorganiseringen bør avventes i påvente av utarbeidelse 

og ferdigstillelse av strategisk helse- og omsorgsplan og at tjenesten bør tilføres flere 

barnevernstillinger i stedet for å styrke ledelsen. Rådmannens vurdering av innspillene er at 

bemanningen vil bli vurdert i løpet av våren 2017 og at den organisatoriske plasseringen av et 

fremtidig barnevern kan utredes i sammenheng med de to strategiske planene innenfor levekår 

kommunen skal utarbeide i løpet av 2017. 
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Intervjuer 

Revisjonen har i intervjuer med involverte personer forsøkt å få klarhet i om det ble gjort en 

utredning før beslutningen om å omorganisere barneverntjenesten ble fattet. Nedenfor framgår 

de opplysningene vi har fått vedrørende dette. 

Rådmannen sier at de måtte ha ny leder for barne- og familieenheten på plass fra 01.01.2017 

og at de så det som mer trygt at barneverntjenesten ble organisert som en egen enhet. Hun 

forteller at det ikke ble gjort noen egen utredning, men at saken ble drøftet med de 

tillitsvalgte. Som det framgår av det skriftlige vedtaket ble beslutningen tatt 03.01.2017. Hun 

tar selvkritikk for at de brukte kort tid, at prosessen gikk for fort, og at de burde brukt mer tid 

for å få bedre involvering og forståelse for omorganiseringen. Men siden de var avhengig av å 

få på plass ny enhetsleder ble dette løsningen. Hun opplyser at de nå setter ned arbeidsgrupper 

i tillegg til annen involvering, i tillegg deltar arbeidsmiljøutvalget i alle omorganiserings-

prosesser som foregår i kommunen. 

Assisterende rådmann sier at det ikke ble gjort noen utredning, og at det ikke var nødvendig 

siden det ikke var en stor omorganisering, kun endring av ledelsesnivået.  

Kommunalsjef oppvekst sier at det ikke ble gjort noen utredning, for eksempel ROS-analyse. 

Omorganiseringen var imidlertid ikke tatt ut av luften siden de hadde gjort vurderinger i 

ledergruppa om hva de burde gjøre etter fylkesmannens henvendelse i desember 2016. En 

egen enhetsleder ville fordyre det litt, men det mente de det var verdt. Det forelå ikke noen 

form for skriftlige utredninger utenom dette, forteller han. 

Daværende kommunalsjef helse, omsorg og velferd sier at hun ikke vet om at det ble gjort 

noen utredninger i forkant av omorganiseringen. Hun har ikke sett det. Hun fikk beskjed om 

at barnevernet var flyttet fra sektoren hennes da hun kom tilbake etter reise i slutten av 

november eller begynnelsen av desember 2016. Det fikk hun vite av rådmannen. Hun vet ikke 

om beslutningen var fattet tidligere, sier hun. 

Daværende enhetsleder for barn- og familieenheten opplyser at hun ikke kjenner til at det var 

noen utredning av omorganiseringen. Hun ble ikke spurt om noe, sier hun, og videre at 

«drøftingen ble gjort etter at beslutningen var tatt». 

Hovedtillitsvalgt tror ikke det ble gjort noen utredning før omorganiseringen. Han forteller at 

de var med på drøftingsmøte i romjula 2016 etter at de var blitt forelagt planen om å 

omorganisere 20.12. Han sier at de fikk veldig kort tid til å drøfte med medlemmene, og at 

omorganiseringen ble satt i verk 01.01.2017. Han sier at det er veldig vanskelig å si når 

beslutningen om å omorganisere ble tatt. Slik han ser det var det to beslutninger; én at 

barnevernet skulle ligge under oppvekst og at det skulle være en egen enhet en annen. At det 

skulle ligge under oppvekst ble besluttet i romjula 2016, sier han. 

5.3.2 Vurdering 

Omorganiseringer skal være forsvarlig utredet. De opplysninger som foreligger viser at det 

ikke ble gjort noen utredning før det ble besluttet å omorganisere barneverntjenesten. Det 

synes å ha vært en diskusjon i rådmannens ledergruppe, men det kan ikke karakteriseres som 

en utredning. Assisterende rådmann gir uttrykk for en oppfatning av at det ikke var nødvendig 

med en utredning fordi den organisatoriske endringen var liten, men den oppfatningen kan vi 

ikke støtte. Etter vår oppfatning er det krav om utredning i alle omorganiseringer. Omfanget 

av det utredningsarbeid som er nødvendig å gjøre vil imidlertid variere etter hvor omfattende 

omorganiseringen er.  

Rådmannen trekker fram det forhold at enhetsleder for barne- og familieenheten skulle fratre 

fra årsskiftet 2016/17 som begrunnelse for å iverksette omorganiseringen raskt, uten utredning. 

Det har revisjonen liten forståelse for. Vi har oppfattet det slik at barneverntjenesten har fungert 
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godt som avdeling i barne- og familieenheten, at utfordringene var knyttet til stor arbeids-

belastning, og at det dermed ikke ville innebære noen økt trussel for driften av barnevernet at 

det ble et skifte av enhetsleder. De mange kravene som stilles til omorganiseringsprosesser gjør 

at omorganiseringer normalt heller ikke vil falle i kategorien «strakstiltak». Slik vi ser det 

kunne et aktuelt strakstiltak i dette tilfellet være å kjøpe barneverntjenester fra private 

konsulenter eller at rådmannen involverte seg sterkere i oppfølgingen av tjenesten i en periode.  

Vi kan ikke se at den organisatoriske plasseringen av barneverntjenesten var til hinder for en 

tettere oppfølging av tjenesten fra rådmannens side, dersom rådmannen anså det for å være 

nødvendig. Etter revisjonens oppfatning kunne ønsket om tettere oppfølging vært ordnet på en 

pragmatisk måte, i stedet for å forsere en formell omorganisering. Vi stusser også over at det så 

raskt ble valgt en løsning med omorganisering når rådmannen i sitt vedtak sier at den 

organisatoriske plasseringen av barnevernet kan utredes i sammenheng med de to strategiske 

planene innenfor levekår som skulle utarbeides i løpet av 2017. Til tross for dette vedtar 

rådmannen å gjennomføre en omorganisering fra 1. januar. Det har vi vansker med å se logikken i. 

På bakgrunn av ovennevnte kan vi ikke å se at det var nødvendig å fatte vedtak om 

omorganisering fra 01.01.2017. At dette likevel ble gjort kan ha sammenheng med at det ikke 

ble gjennomført noen utredning. Kravet til forsvarlig utredning er ikke oppfylt.      

5.4 Dokumentasjon av behovet for omorganisering 

5.4.1 Data 

I rådmannens vedtak5 er omorganiseringen begrunnet. Begrunnelsen for å gjøre 

barneverntjenesten til en enhet underlagt kommunalsjef for oppvekst er ifølge vedtaket at det 

er nødvendig for å kunne følge barnevernet opp tettere, altså å ha den daglige oppfølging og 

dialog med barnevernets leder direkte. I intervju har rådmannen forklart årsaken til at 

omorganiseringen ble iverksatt allerede fra 01.01.20176. Hun opplyser at det hadde 

sammenheng med at enhetsleder for barne- og familieenheten skulle fratre på det tidspunktet. 

5.4.2 Vurdering 

Vurderingen av behovet for omorganiseringer bør dokumenteres. Undersøkelsen viser at 

omorganiseringen er begrunnet i rådmannens vedtak av 03.01.2017. Rådmannen har 

imidlertid i intervju gitt en forklaring på årsaken til at det hastet med å omorganisere, at 

enhetsleder i barne- og familieenheten skulle fratre, som ikke er nevnt i vedtaket. Vi vurderer 

det dermed slik at dokumentasjonen av behovet for omorganiseringen ikke er fullt ut 

tilfredsstillende. 

5.5 Grunnlaget for avgjørelsen 

5.5.1 Data 

Dokumenter 

Vedtak av 03.01.2017 

Som nevnt under punkt 4.3.1 inneholder rådmannens vedtak en beskrivelse av bakgrunnen og 

begrunnelsen for omorganiseringen. Begrunnelsen for å gjøre barneverntjenesten til en enhet 

underlagt kommunalsjef for oppvekst er ifølge vedtaket at det er nødvendig for å kunne følge 

barnevernet opp tettere, altså å ha den daglige oppfølging og dialog med barnevernets leder 

direkte.  

                                                 
5 Dette er nærmere beskrevet under punkt 5.2.1 og 5.3.1. 
6 Se punkt 5.3.1. 
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Intervjuer 

Rådmannen opplyser at det var et tilsyn fra Fylkesmannen i 2013 med flere avvik, da 

barnevernet var under barne- og familieenheten. Hun sier at de har hatt utfordringer i tjenesten 

i lang tid og at det var utfordrende for kommunalsjef å få innblikk i tjenesten siden 

kommunalsjef forholder seg til enhetsleder. Hun forklarer at de ikke er en ren tonivå-

kommune, men at de har en tilpasset modell, og videre at rådmannsnivået ikke var kjent med 

at enhetsleder hadde delegert sin myndighet ut til avdelingslederne i barne- og familieenheten. 

Hun sier også følgende om bakgrunnen for omorganiseringen: 

«Fra 1.1.17 skulle enhetslederen [for barne- og familieenheten] gå av, og da hadde vi en 

mulighet til å gjøre noe med organiseringen av barnevernet. Så kom brevet fra fylkesmannen. 

Et kortsiktig tiltak var å omorganisere. Kommunalsjef [oppvekst] opplevde at barnevernet var 

for perifer, han ville knytte dem tettere til seg og til fagnettverket for oppvekst. Vi drøftet dette 

med de tillitsvalgte.» 

Assisterende rådmann har overfor revisjonen beskrevet bakgrunnen for omorganiseringen 

slik: 

«Det skjedde en del den høsten 2016, blant annet en intern utredning i slutten av oktober. 

Rådmannen orienterte om at bemanningen ikke ville bli styrket slik det framkom i 

utredningen, dette etter at saken var tatt opp med politisk ledelse. Det gikk noen få uker, så 

ble det mottatt en bekymringsmelding fra barnevernleder, og så kom fylkesmannen med et 

brev hvor de ba kommunen om kortsiktige og langsiktige tiltak for hvordan tjenesten skulle 

styrkes. Vi mente også at det ikke hadde fungert bra i den enheten tjenesten var underlagt, vi 

ville ha den nærmere rådmannsnivået, og under oppvekst. Vi ønsket å styrke det med 

enhetsleder som hadde totalansvaret.»  

Kommunalsjef oppvekst sier følgende om bakgrunnen for omorganiseringen: 

«Bakgrunnen var at det gikk et skriv fra de ansatte til ledelsen og fylkesmannen om at man 

ikke var godt nok bemannet. Det kom et kontant svar fra fylkesmannen med spørsmål om hva 

vi tenkte å gjøre med dette på kort og lang sikt. Vi syntes det var litt merkelig, for allerede 

sommeren 2016 hadde man rapportert at det var bedring. Det var heller ikke kommet 

budsjettinnspill fra enhetsleder om økning, heller at man kunne ta ned en stilling. Vi svarte 

fylkesmannen hva vi hadde tenkt å gjøre. Det var to ting. Flytte tjenesten ut fra barne- og 

familieenheten. […] Formålet var å flytte det litt nærmere kommunalsjef og gi det en større 

ressurs til ledelse. Fra 1/5 til 1/1 til ledelse. Man fikk tidligere heller ikke til å jobbe 

forebyggende opp mot skoler og barnehager. Ved å flytte (det) barnevernet til oppvekst kom 

man inn i samme fagnettverk som rektorer og de som leder barnehagene, og PPT blant 

annet.» 

Kommunalsjef helse, omsorg og velferd sier at hun ikke var involvert i å ta noen beslutninger 

i omorganiseringsprosessen. Når det gjelder årsaken til omorganiseringen sier hun følgende:  

«Argumentene og forklaringen var at barnevernet ville fungere bedre under oppvekst enn 

helse og omsorg.» 

Daværende enhetsleder for barne- og familieenheten forklarer at hun har liten kjennskap til 

bakgrunnen for omorganiseringen. Så vidt hun vet var «ingen» involvert; ikke hun, ikke 

barnevernleder, ikke kommunalsjef helse, omsorg og velferd, som orienterte henne om 

beslutningen, og heller ikke verneombud eller tillitsvalgte. Hun sier følgende om hvordan hun 

ble kjent med at barnevernet skulle omorganiseres:  

«12. desember 2016 kom min kommunalsjef inn til meg og skulle informere meg om en 

beslutning rådmannen hadde tatt. Jeg ble sjokkert. Hun sa at hun hadde fått beskjed om at jeg 

må informere deg og at du må informere din underordnede [barnevernleder]. Jeg spurte hva 
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som var begrunnelsen. Det kunne hun ikke fordi hun ikke var til stede i det møtet det ble 

besluttet.»  

Barnevernleder fram til 2015 sier følgende om hva hun mener er årsaken til 

omorganiseringen: 

«Jeg sendte et varsel og [barnevernleder] sendte et varsel til rådmannen om at vi ikke klarte 

å oppfylle lovkravene på grunn av uforsvarlig bemanning. [Barnevernleder] sendte kopi av 

varselet til fylkesmannen som barnevernets tilsynsmyndighet. På bakgrunn av det har vi 

forstått at kommunen valgte å ta barneverntjenesten ut av barne- og familieenheten og gjøre 

det til en egen enhet underlagt en annen kommunalsjef. Jeg tror at det at [barnevernleder] 

valgte å peke på rådmannen som ansvarlig, og at varselet også ble sendt Fylkesmannen førte 

til at rådmannen valgte å omorganisere. Omorganiseringen innebar ikke å lukke varselet, det 

vil si gjøre noe med det som var varslet om uforsvarlighet. Da ville vi ha fått tilført ressurser. 

Det var ikke løsningen på et ressursspørsmål. Rådmannen omorganiserte og satte inn en 

annen ledelse. Vi hadde ikke hørt noe om omorganisering før senhøsten 2016 (rundt 

november?) Jeg tenker at det er gjengjeldelse overfor varsler [barnevernleder]. Jeg sendte 

ikke mitt varsel til fylkesmannen. Mitt varsel ble håndtert slik det skal, slik jeg oppfatter det. 

Jeg hadde møte med rådmannen og noen i ledergruppa, og jeg fikk svar fra ordfører om 

hvordan det ble håndtert. Jeg tror ikke [barnevernleder]s varsel ble håndtert etter 

varslingsreglementet.» 

Hovedtillitsvalgt sier følgende om hans kjennskap til bakgrunnen for omorganiseringen: 

«I 2011 skulle man spare penger ved at man fjernet flere enhetsledere. Enhetsleder skulle ha 

ansvaret for flere tjenester. PPT gikk tilbake til egen enhetsleder. Barnevernet også. Jeg sa 

meg enig i at det var for mye for en enhetsleder. Barne- og familieenheten var et enormt stort 

område. Det var nok på bakgrunn av det at man omorganiserte.» 

5.5.2 Vurdering 

Det må foreligge et forsvarlig grunnlag for avgjørelsen, som ikke er vilkårlig eller basert på 

utenforliggende hensyn. Konsekvensene for de ansatte skal være saklig motivert.  

Revisjonen har fått forskjellige begrunnelser for omorganiseringen av barneverntjenesten. 

Daværende kommunalsjef helse, omsorg og velferd og daværende enhetsleder for barne- og 

familieenheten har i veldig begrenset grad kjennskap til årsaken til omorganiseringen. 

Rådmannen begrunner omorganiseringen med at kommunalsjef har hatt for lite innsyn i 

tjenesten, at det var nødvendig for å følge tjenesten opp tettere, og at enhetsleder skulle gå av 

ved årsskiftet 2016/17. Kommunalsjef oppvekst forklarer omorganiseringen med at det var 

nødvendig å gjøre tiltak etter brev fra tilsynsmyndighetene, at det var nødvendig å flytte 

tjenesten nærmere kommunalsjef, gi det en større ressurs til ledelse og få barnevernleder inn i 

fagnettverket i oppvekstsektoren for å bedre det forebyggende arbeidet. Barnevernleder fram 

til 2015 påstår at omorganiseringen har skjedd fordi rådmannen ønsket å få inn en annen 

ledelse etter at barnevernleder sendte et varsel til rådmannen og tilsynsmyndighetene. Hun 

sier at omorganiseringen ikke er løsningen på et ressursspørsmål, da ville de ha fått tilført 

flere ressurser.   

Det framstår for revisjonen som uklart om det var et forsvarlig grunnlag for beslutningen om å 

omorganisere barneverntjenesten. Manglende utredning og kort behandlingstid taler etter vårt 

syn mot at grunnlaget var forsvarlig. Dette revisjonskriteriet henger videre sammen med 

spørsmålet om barnevernsleder er utsatt for gjengjeldelse etter e-posten hun sendte til 

rådmannen, tilsynsmyndighetene med flere siden konsekvensen for henne ble at hun ikke 

lenger var leder for tjenesten. Vi vil på grunn av dette gjøre en nærmere vurdering av 

grunnlaget for avgjørelsen og konsekvensene for de ansatte under punkt 5.6 flg. nedenfor.     
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5.6 Kartlegging av risiko og konsekvenser for arbeidsmiljøet 

5.6.1 Data 

Revisjonen har ingen opplysninger som viser at det er gjort noen kartlegging av risiko og 

konsekvenser for arbeidsmiljøet i forbindelse med omorganiseringen.  

5.6.2 Vurdering 

Kommunen skal kartlegge risiko og vurdere hvilke konsekvenser omorganiseringer kan få for 

arbeidsmiljøet. Vår undersøkelse viser at kommunen ikke har gjort dette i omorganiseringen 

denne undersøkelsen tar for seg.  

Vår vurdering er at omorganiseringen i utgangspunktet ikke ville ført til en stor endring for de 

ansatte i tjenesten, men at kommunens framgangsmåte har ført til negative konsekvenser for 

arbeidsmiljøet. Liten grad av involvering, svært kort behandlingstid og at personen som hadde 

stillingen som barnevernleder ikke fikk fortsette i stillingen som leder for tjenesten, antas i 

sum å ha bidratt til det store sykefraværet som oppsto kort tid etter at omorganiseringen ble 

iverksatt. Siden omorganiseringen ble gjennomført som et strakstiltak for å styrke 

barneverntjenesten og den faktiske virkningen på kort sikt ble det motsatte, framstår det for 

revisjonen som kommunens ledelse (rådmannen og rådmannens ledergruppe) har under- eller 

feilvurdert konsekvensene av framgangsmåten som ble valgt.  

På bakgrunn av ovennevnte konstaterer vi at kommunen ikke har gjort det den skulle i forhold 

til å kartlegge risiko og vurdere hvilke konsekvenser omorganiseringen kunne få for 

arbeidsmiljøet. 

5.7 Tiltak for å redusere uheldige konsekvenser 

5.7.1 Data 

Revisjonen har ingen opplysninger som viser at vernetjenesten eller tillitsvalgte har vært 

involvert i planlegging og gjennomføring av tiltak for å redusere identifiserbare uheldige 

konsekvenser omorganiseringen kunne få for arbeidsmiljøet. Vi har for eksempel ikke mottatt 

protokoller eller møtereferat som viser involvering av arbeidstakernes representanter i den 

forbindelse. Kommunen har dog dokumentert at KS konsulent i august 2017 ble engasjert for 

å gjennomføre prosess for å forbedre arbeidsmiljøet i barneverntjenesten, men det foreligger 

ingen opplysninger som tyder på at representanter for de ansatte har vært involvert i 

planlegging og gjennomføring av de fem samlingene som i den forbindelse ble gjennomført. 

5.7.2 Vurdering 

Kommunen skal i samarbeid med representanter for de ansatte planlegge og gjennomføre 

tiltak for å redusere identifiserte uheldige konsekvenser omorganiseringer har for 

arbeidsmiljøet. Vår undersøkelse viser at det ikke har skjedd.  

5.8 Behandling i arbeidsmiljøutvalget 

5.8.1 Data 

Intervju 

Flere av informantene sier at arbeidsmiljøutvalget ikke var involvert i forkant av 

omorganiseringen, men at de har vært involvert i etterkant. Det er ikke framkommet noe som 

tilsier at arbeidsmiljøutvalget var involvert før omorganiseringen ble satt i verk. 
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5.8.2 Vurdering 

Planer som kan få vesentlig betydning for arbeidsmiljøet skal behandles av arbeidsmiljø-

utvalget. Det kan stilles spørsmål om planen om å omorganisere barneverntjenesten i dette 

tilfellet skulle vært behandlet i arbeidsmiljøutvalget siden omorganiseringen, som nevnt under 

punkt 5.6.2, i utgangspunktet ikke ville innebære store konsekvenser for de ansatte. Det 

foreligger ingen opplysninger om at den har vært det. 

5.9 Involvering av verneombud 

5.9.1 Data 

Rådmannen og kommunalsjef oppvekst har i intervju gitt uttrykk for at verneombudet var 

involvert i forkant av beslutningen om å omorganisere barnevernet. Assisterende rådmann sier 

at han ikke tror at verneombudet var involvert i forkant av beslutningen, og at det ikke er 

vanlig å ta dem med i noe sånt.  

Hovedtillitsvalgt, som også er hovedverneombud, sier han er usikker på hvordan 

beslutningsprosessen var. Han beskriver dette slik:  

«Den prosessen er jeg litt usikker på. Jeg tror ikke det var noen andre med enn rådmann og 

kommunalsjef. De la det fram, så hadde vi tillitsvalgte møte med administrasjonen 

(drøftingsmøtet).» 

Verneombudet i barneverntjenesten sier at hun ikke var involvert.  

5.9.2 Vurdering 

Verneombudet skal tas med på råd under planlegging og gjennomføring av tiltak som har 

betydning for arbeidsmiljøet. Det følger av tidligere punkter at omorganiseringen var et tiltak 

som kunne få slik betydning. Hovedverneombudet var involvert i forkant av 

omorganiseringen ved å delta på drøftingsmøtet, men det opplyser han var i egenskap av å 

være tillitsvalgt. Verneombudet i barnevernet sier at hun ikke var involvert i forkant av 

beslutningen. Vi konkluderer dermed med at verneombudet ikke er tatt med på råd under 

planleggingen og gjennomføringen av omorganiseringen. 

5.10 Involvering av tillitsvalgte 

5.10.1 Data 

Dokumenter 

Internt notat av 19.12.2016 

I et notat av 19.12.2016 fra daværende kommunalsjef helse, omsorg og velferd til rådmannen 

orienteres det om at kommunalsjefen har informert enhetsleder for barne- og familieenheten 

og avdelingsleder i barneverntjenesten om rådmannens beslutning om organisatorisk endring 

av barneverntjenesten. I notatet står det blant annet følgende:  

I forbindelse med at rådmannen har besluttet organisatorisk endring av barneverntjenesten er 

det avholdt informasjonsmøte om forestående endring med enhetsleder for Barne- og 

familieenheten og avd. leder for Barneverntjenesten, dette som følger: 

I ledergruppe møte 12.12.16 ble det informert om beslutning med hensyn på organisatorisk 

endring barneverntjenesten, dette da ved å opprette egen enhet for tjenesten. Videre at 

undertegnede informerte i enheten og [assisterende rådmann] skulle foreta drøftinger med 

tillitsvalgte i saken. 
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Det framgår videre at kommunalsjefen informerte enhetsleder for barne- og familieenheten 

12.12.2016 og barnevernleder 16.12.2016.  

Vedtak av 03.01.2017 

I rådmannens vedtak framgår det at saken er drøftet med tillitsvalgte 20.12.2016, at det er 

kommet innspill fra to tillitsvalgte i etterkant, samt rådmannens vurdering av disse 

innspillene. Innspillene var at omorganiseringen bør avventes i påvente av utarbeidelse og 

ferdigstillelse av strategisk helse- og omsorgsplan og at tjenesten bør tilføres flere 

barnevernstillinger i stedet for å styrke ledelsen. Rådmannens vurdering av innspillene er at 

bemanningen vil bli vurdert i løpet av våren 2017 og at den organisatoriske plasseringen av et 

fremtidig barnevern kan utredes i sammenheng med de to strategiske planene innenfor levekår 

kommunen skal utarbeide i løpet av 2017. 

E-postmeldinger vedrørende drøftingsmøte 20.12.2016 

Personalsjef informerer i e-post av 15.12.2016 til regiontillitsvalgt i et fagforbund om at 

arbeidsgiver skal innkalle til drøftingsmøte 20.12.2016 vedrørende omorganisering av 

barnevernet. Hun spør videre om det aktuelle fagforbundet har en lokal tillitsvalgt som kan 

være med på drøftingene. Regiontillitsvalgt svarer personalsjefen 16.12.2016 og oppgir 

navnet på tillitsvalgt som vil delta på vegne av deres fagforbund. Den lokale tillitsvalgte 

videresender e-postkorrespondansen til alle ansatte i kommunens barneverntjeneste samme 

dag, med følgende merknad: 

«Jeg vet ikke helt hva dette dreier seg om – men skal holde dokker orientert så snart jeg vet 

mer».  

Innspill fra tillitsvalgte etter drøftingsmøtet  

I e-post av 21.12.2016 kommer to tillitsvalgte med en uttalelse etter drøftingsmøtet dagen før. 

Uttalelsen ble sendt til personalsjefen, og lyder som følger: 

Viser til drøftingsmøte mellom rådmann/kommunalsjef og tillitsvalgte den 20. desember -16, 

der kommuneledelsens planer om omorganisering av barne- og familieenheten ble presentert. 

Det ble der opplyst at barneverntjenesten ville bli organisert som en egen enhet direkte 

plassert under kommunalsjef for opplæring, at denne organisatoriske endringen kom som en 

følge av varslet om uforsvarlige arbeidsforhold i barneverntjenesten samt at denne endringen 

ville bli besluttet innen jul (innen 24.12.16). Det ble også opplyst at denne nye enheten ville få 

tilført ressurser i form av nyopprettet stilling som enhetsleder. 

Tillitsvalgte kom med forslag om å avvente denne omorganiseringen inntil videre og i påvente 

av «Strategiplan for helse- og omsorg» og Plan for opplæring – der man må anta at 

barnevernet også ville bli omhandlet og berørt. Forslaget ble ikke tatt til følge så vidt man 

oppfattet. Tillitsvalgte foreslo også at de øvrige tjenestene i Barne- og Familieenheten burde 

bli orientert og hørt ift den foreslåtte organisasjonsendringen, særskilt med tanke på at man 

anså barneverntjenesten som en så vidt viktig avdeling i enheten og for de øvrige tjenestene. 

Dette forslaget om å avvente beslutning og legge opp til en bredere prosess i Barne- og 

Familieenheten ble heller ikke tatt til følge så vidt man oppfattet. 

Begrunnelsen for denne hastige organisatoriske endringen ble opplyst å komme som en følge 

av at barnevernansatte og -leder har varslet rådmannen om uforsvarlige forhold i 

barneverntjenesten; det har vært varslet om brudd på lovgivning og uforsvarlige 

arbeidsforhold for de ansatte – begrunnet i altfor få fagansatte for forsvarlig ivaretakelse av 

tjenestens delegerte og primære oppgaver. Tillitsvalgte finner det forunderlig at kommunens 

toppledelse da velger å splitte opp en formålstjenlig Barne- og Familieenhet, etablere en ny 

enhet og bruke ressurser på en nytilsatt enhetsleder – i stedet for å tilføre barneverntjenesten 

de personalressursene som de i lang tid har varslet behov for. Barneverntjenesten hører for 

øvrig faglig sett sammen med de øvrige tjenestene som forholder seg til og arbeider med barn 

og foreldre, hjem- og familieforhold. 
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Det ble på møtet opplyst at enhetsleder for Barne- og Familieenheten hadde hatt god 

mulighet til å omprioritere personalressurser internt i enheten – for å avhjelpe ressursmangel 

i barneverntjenesten. Det ble også antydet at delegasjonsreglementet ga avdelingsleder for 

barneverntjenesten store fullmakter for omprioritering av ressurser internt. I plan for lukking 

av avvikene i barnevernet og i øvrig dialog med Fylkesmannen i 2015 og 2016 har det vært 

anført at man også skal se på muligheten for omprioritering av ressursene i Barne- og 

Familieenheten. Tillitsvalgt er imidlertid kjent med at denne muligheten er vurdert og ikke 

funnet mulig. Det bør […] være velkjent for kommunens ledelse at flere av tjenestene i 

enheten har slitt med høyt sykefravær, vakante stillinger og vansker med å få tilsatt kvalifisert 

personale. Det ville derved være direkte uforsvarlig å ta fagressurser fra allerede pressede 

tjenester for å avhjelpe ressursmangelen i barneverntjenesten. 

De ansatte i barneverntjenesten stiller seg undrende til og ønsker å vite hvordan den nye 

organiseringen skal kunne avhjelpe ressursmangelen i tjenesten og hvordan man tenker at 

dette skal kunne lukke de avvikene som er påpekt – sist i brev fra Fylkesmannen av 01.12.16. 

De opplever i dette å ikke bli møtt hensiktsmessig på de problemene som man betimelig nok 

har varslet om i lang tid – men tvert om møtt med det man kan oppfatte som mistillit fra 

kommunens ledelse i form av forslag om omorganisering og ny ledelse i tjenesten. I stedet for 

å stabilisere tjenesten kan dette bidra til uro og usikkerhet ift ledelsens lydhørhet og 

ivaretakelse av tjenesten og de ansatte – i en allerede svært presset arbeidshverdag.  

Man kan også mistenke at kommunens ledelse ikke fester tillit til tjenestens ledelse (avdelings- 

og enhetsleder) og deres handtering av oppgaver og ressursutnyttelse – når man velger en 

løsning slik beskrevet.  

[De to fagforbundene de tillitsvalgte representerer] stiller seg undrende og uforståelig til 

kommuneledelsens handtering av varslet om uforsvarlighet i barneverntjenesten og til deres 

forslag til løsning, inkludert handtering av å bringe tillitsvalgte tidlig inn i planene for 

omorganisering av barneverntjenesten, ved på ett par dagers varsel å innkalle til 

drøftingsmøte og uten å opplyse om møtets agenda og innhold.  

Man har i tillegg også vansker med å forstå hvordan en ny organisering av tjenesten til en 

egen enhet og med ny enhetsledelse skal kunne bidra til en forsvarlig barneverntjeneste, 

jamfør lover, regler og reglementer – inkludert tjenestens internkontroll. 

Viser også til Hovedavtalens § 3.1.c som sier at ved endringer og omstillinger 

«skal arbeidsgiver på et tidligst mulig tidspunkt informere, drøfte og ta de berørte tillitsvalgte 

med på råd. Arbeidstakers behov for trygghet skal ivaretas gjennom åpne planprosesser hvor 

mål og konsekvenser så langt som mulig gjøres kjent.» 

Og Arbeidsmiljølovens § 8.2.3: 

«Informasjonen skal gis slik at det er mulig for de tillitsvalgte å sette seg inn i saken, foreta en 

passende undersøkelse, vurdere saken og forberede eventuell drøfting. Drøftingen skal bygge 

på informasjon fra arbeidsgiver, finne sted på nivå for ledelse og representasjon som saken 

tilsier og skje på en måte og med et innhold som er passende. Drøftingen skal gjennomføres 

slik at det er mulig for de tillitsvalgte å møte arbeidsgiver og få et grunngitt svar på uttalelser 

de måtte avgi.» 

Undertegnede kan vanskelig se at reglene i Hovedtariffavtalen og i Arbeidsmiljøloven er 

tilstrekkelig og godt nok fulgt i denne saken. Det er i dette å håpe at kommunens ledelse setter 

en beslutning på vent og forberede en planprosess på en slik måte at tillitsvalgte og de ansatte 

har mulighet for å involveres før beslutning tas.  

Undertegnede tillitsvalgte ser fram til tilbakemelding på denne uttalelsen.  

Intervjuer 

Siden tidsaspektet har betydning for vurderingen av dette revisjonskriteriet er det nødvendig å 

få klarhet i når kommunens ledelse først bestemte seg for at det var aktuelt å omorganisere 
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barneverntjenesten. Barnevernleder har i intervju gitt noen opplysninger som kan kaste lys 

over dette. Hun forteller at hun hadde et møte med daværende kommunalsjef helse, omsorg 

og velferd 16.12.2016 som dreide seg om at rådmannen hadde besluttet omorganisering, og at 

dette var tatt opp i ledergruppa 12.12.2016. Hun viser til et notat av 19.12.2016 fra dette 

møtet.  

Rådmannen, assisterende rådmann, kommunalsjef oppvekst og personalsjef sier alle at 

tillitsvalgte var involvert forkant av beslutningen om å omorganisere barnevernet. 

Assisterende rådmann sier at de har fulgt hovedavtalens bestemmelser ved å ha drøftingsmøte, 

kommunalsjef oppvekst sier at de drøftet med ikke mindre enn tre tillitsvalgte, og personalsjef 

sier at det var drøftingsmøte 20. eller 22.12.2016 og at de også fikk anledning til å komme 

med skriftlige innspill med frist i romjula. Hun sier videre at det kom innspill fra flere av 

organisasjonene/tillitsvalgte og at et av innspillene dreide seg om at omorganiseringen burde 

utsettes i påvente av strategisk plan for helse, omsorg og velferd.  

Assisterende rådmann har fortalt følgende om drøftingen med de tillitsvalgte: 

«Det ble gjennomført drøfting med tillitsvalgte 19.-20. desember, og de fikk komme med 

innspill. I etterkant har noen stilt spørsmål ved om dette var et reelt drøftingsmøte. Rett etter 

nyåret fattet rådmannen vedtaket å ansette egen enhetsleder for barneverntjenesten. 

Enhetsleder i barne- og familieenheten hadde da gått over i en annen funksjon. Det er i 

etterkant blitt stilt tvil fordi det i innkallingen var brukt formuleringen «at rådmannen hadde 

bestemt». Det hadde hun ikke gjort før det ble fattet et formelt vedtak. Rådmannen hadde tenkt 

tanken. Det skjedde hurtig, men det var fullt ut forsvarlig. Det var om å gjøre noe raskt etter 

at fylkesmannen ba om tilbakemelding om kortsiktige og langsiktige tiltak. En omorganisering 

skulle få barneverntjenesten tettere til rådmannen, og rådmannen skulle være mer med.» 

En av de tillitsvalgte sier at hun og en annen tillitsvalgt på to dagers varsel lagde et notat hvor 

de ba om at omorganiseringen ble satt på vent, slik at de kunne bruke tid til å involvere de 

ansatte. Notatet er datert 20. eller 21.12. Hun sier videre: «Beslutningen, som vi oppfattet 

allerede var tatt, var at omorganiseringen skulle skje fra 1. januar».  

En av de ansatte sier følgende om hvordan hun ble kjent med at det skulle være et drøftingsmøte:  

«Vi fikk en mail cirka 20. desember om at [en tillitsvalgt] var innkalt til et drøftingsmøte. Hun 

visste ikke hva det var, men vi ville få beskjed.» 

5.10.2 Vurdering 

Ved omorganiseringer skal kommunen informere, drøfte og ta de tillitsvalgte med på råd så 

tidlig som mulig. Ut fra de opplysningene som foreligger synes tanken om at omorganisering 

var et aktuelt tiltak å ha oppstått en gang i tiden mellom mottak av fylkesmannens brev av 1. 

desember 2016 og ledergruppemøtet 12.12.2016, hvor daværende kommunalleder helse, 

omsorg og velferd opplyser å ha blitt orientert om rådmannens beslutning om å omorganisere. 

Assisterende rådmann benekter at det var fattet en beslutning da og sier at vedtaket ble fattet 

etter at det var gjennomført drøftinger og fristen for å gi innspill var utløpt. En tillitsvalgt som 

deltok på drøftingsmøtet har på sin side gitt uttrykk for at hun opplevde det som om 

beslutningen allerede var tatt da de tillitsvalgte ga sine innspill.  

Intensjonen med kravet om at de tillitsvalgte skal involveres så tidlig som mulig er at de skal 

gis en reell mulighet til påvirke beslutningen som fattes. Dette synes i liten grad å ha vært 

tilfellet i omorganiseringen som ble iverksatt 01.01.2017. Det gikk svært kort tid fra ideen om 

å omorganisere dukket opp en gang mellom 01. og 12.12 til omorganiseringen ble iverksatt 1. 

januar påfølgende år, drøftingsmøtet ble avholdt på veldig kort varsel uten at de tillitsvalgte 

på forhånd var informert om hvilken organisasjonsendring arbeidsgiver så for seg, og ingen 

av de tillitsvalgtes innspill ble tatt til følge. Det framgår videre av punkt 5.3.1 at rådmannen i 

sitt vedtak sier at den organisatoriske plasseringen av barnevernet kan utredes i sammenheng 
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med de to strategiske planene for levekår som skulle utarbeides i 2017, som svar på 

tillitsvalgtes forslag om å avvente omorganiseringen til strategisk helse- og omsorgsplan er 

ferdigstilt. At omorganiseringen likevel ble iverksatt fra 01.01.2017 er slik vi ser det et 

moment som trekker i retning av at beslutningen var tatt før de tillitsvalgte ble involvert.  

På denne bakgrunn mener vi at kommunens involvering av de tillitsvalgte ikke har vært 

tilfredsstillende i denne saken. 

5.11 Ivaretakelse av arbeidstakernes behov for trygghet 

5.11.1 Data 

Under dette punktet vil vi belyse hvordan mellomledere og øvrige ansatte som ble berørt av 

omorganiseringen var involvert. Vi velger å anse også mellomlederne som arbeidstakere i 

denne sammenhengen.  

Det framgår av punktene 5.3.1 og 5.5.1 at kommunalsjef oppvekst har vært delaktig i 

diskusjonen om hvilke tiltak som skulle iverksettes som følge av brevet fra 

tilsynsmyndighetene. Det framgår også at kommunalsjef helse, omsorg og velferd ikke var 

involvert ut over å informere de to lederne under henne om den forestående omorganiseringen 

av barneverntjenesten. 

Daværende enhetsleder for barne- og familieenheten sier at hun ikke ble involvert, og at 

beslutningen kom som et sjokk på henne.7 

Når det gjelder barnevernleders involvering i omorganiseringen forteller rådmannen at hun i 

veldig liten grad ble involvert og at ledergruppa forholdt seg til enhetsleder for barne- og 

familieenheten, fordi det er slik de er organisert. Kommunalsjef oppvekst sier at 

barnevernleder ble indirekte involvert gjennom de tillitsvalgte, mens assisterende rådmann 

sier at hun var med på et møte med han og rådmannen i desember en gang.  

Barnevernleder sier følgende om hvordan hun ble involvert i omorganiseringen: 

«Jeg ble ikke involvert. Jeg ble informert da beslutningen var tatt. I begynnelsen av januar 

2017 fikk jeg beskjed om at jeg skulle fungere som før, som avdelingsleder med de samme 

fullmakter/delegasjoner som før, inntil ny delegasjon var på plass. I løpet av januar 2017 

etterspurte jeg muntlig og skriftlig om ny sub-delegasjon. Det kom ikke på plass. Jeg fikk ikke 

noe svar. Den siste mailen jeg sendte var 1. februar, hvor jeg presiserte at det ikke var ny 

delegasjon på plass. I møte dagen etterpå, den 2. februar 2017, fikk jeg beskjed om at jeg ikke 

ville få delegert noe av den myndighet jeg hadde før. Jeg skulle bare fungere som en faglig 

pådriver. Denne beskjeden fikk jeg av kommunalsjef [oppvekst], enhetsleder [for 

barnevernet] og konsulent […]. Kommunalsjef [helse, omsorg og velferd] informerte meg 

[om beslutningen om å omorganisere]. Jeg hadde et møte med [kommunalsjef helse, omsorg 

og velferd] 16.12.2016 om at rådmannen hadde besluttet omorganisering, og at det var tatt 

opp i ledergruppa 12.12.2016. Deretter var jeg på et møte over nyåret der jeg fikk nærmere 

informasjon om omorganiseringen og om ny enhetsleder. Resten av de ansatte fikk beskjed 

samme dag.» 

Revisjonen har intervjuet flere av personene som arbeidet i barneverntjenesten mens 

omorganiseringsprosessen pågikk. Nedenfor gjengis noen av utsagnene som beskriver 

hvordan de opplevde prosessen. 

«Nei, vi fikk ingen informasjon om dette før beslutningen var tatt i desember. Vi tillitsvalgte 

fikk som nevnt laget et høringsnotat like før jul og vedtaket fra rådmannen er datert 2. januar 

                                                 
7 Dette er nærmere beskrevet under punkt 5.5.1. 
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så vidt jeg husker. Mellom dette er altså jul- og nyttårsfri og –ferie, og uten mulighet/tid til å 

involvere alle de ansatte.» 

«Det [årsaken til omorganiseringen] skulle jeg gjerne likt å vite. Det ble så uforståelig hele 

greia. En følelse av at det var noe ledelsen ikke fortalte. Praktisk hadde det ingen betydning, 

bortsett fra at et ledd ble borte. Jeg skulle gjerne ønsket at kommunen stoppet opp etter det 

møtet vi hadde i februar [2017, revisjonens merknad]. Det ble framholdt at arbeidsgiver 

brukte styringsretten og at vi ikke hadde noe vi skulle sagt. Jeg innkalte til et hastemøte 2. 

februar. Jeg fikk sjokk da jeg kom ned i tjenesten. Folk knakk sammen, gråt, fikk ikke sove, de 

var rett og slett knust. De møtte på møtet 8.2.2017. Der viste jeg til at det hadde vært en 

manglende prosess. Informasjonen var gitt på en sånn måte at partene ikke kunne se 

konsekvensene for de ansatte.»  

«Vi mente at beslutningen ikke var nøytral. Arbeidsgiver viste til og brukte styringsretten. Det 

ble ikke gjort noen utredninger før beslutningen ble tatt, og hele prosessen ble uforståelig for 

de ansatte. Det opplevdes som overtramp og manglende involvering, [og] manglende vilje til 

å lytte til faglige råd.» 

«Alle våre innspill ble møtt med styringsretten og arroganse. Derfor kontaktet vi Arbeidstilsynet.» 

«Den [omorganiseringen] kom som lyn fra klar himmel for oss i barneverntjenesten. Vi var 

ikke med i noe forarbeid. Vi fikk en mail cirka 20. desember om at [en tillitsvalgt] var innkalt 

til et drøftingsmøte. Hun visste ikke hva det var, men vi ville få beskjed. De kalte dette for et 

drøftingsmøte, men i realiteten var det et orienteringsmøte. Vi opplevde det rett og slett som 

en straff fordi det var varslet ([barnevernleder]s varsel). Omorganiseringen gikk på at 

barneverntjenesten, som tidligere lå under barne- og familieenheten, skulle ligge direkte 

under kommunalsjef oppvekst. Det har ingen praktisk betydning at vi er direkte underlagt 

kommunalsjef. Omorganiseringen har slik vi ser det ikke hatt noe for seg. Den har bare vært 

ødeleggende for tjenesten ved alt kaoset som ble skapt. Det ble sykemeldinger, vi mistet en 

god leder og så videre.» 

5.11.2 Vurdering 

Ved omorganiseringer skal arbeidstakernes behov for trygghet ivaretas gjennom åpne 

planprosesser hvor mål og konsekvenser så langt som mulig gjøres kjent. Vår undersøkelse 

viser at dette i svært liten grad skjedde i omorganiseringen av barneverntjenesten. Det var 

tvert imot svært få personer som ble involvert i eller orientert om prosessen, noe som neppe 

alene kan skyldes den korte tiden som gikk fra ideen ble lansert til vedtak ble fattet. En rask 

iverksettelse vil naturlig nok gå ut over muligheten til å orientere medarbeiderne i tjenesten 

om mål og konsekvenser (vi sier ikke dermed at det var greit at det ble gjort slik), men det 

forklarer ikke hvorfor ikke noen av lederne i sektoren barnevernet hadde vært en del av ble 

involvert. Rådmannen har flere ganger hevdet at enhetsleder i barne- og familieenheten ble 

involvert,8 men enhetsleder sier hun ikke var det. Etter vår vurdering er det både naturlig og 

nødvendig å involvere alle lederne som blir berørt av omorganiseringen i prosessen, både de 

som potensielt «mister» tjenesten og de som potensielt «får» den. Det er nødvendig fordi det 

vil bidra til å sikre at det finnes gode løsninger, og det er naturlig fordi det har med respekt for 

enkeltindividene å gjøre.  

På bakgrunn av det som er nevnt mener vi at arbeidstakernes behov for trygghet ikke ble godt 

nok ivaretatt i omorganiseringen. 

                                                 
8 Dette framgår av punktene 5.2.1 og 5.11.1. 
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5.12 Arbeidstakers rett til å følge arbeidsoppgavene 

5.12.1 Data 

Dokumenter 

Stillingsutlysning avdelingsleder (februar 2015) 

I utlysningen av stillingen som avdelingsleder i februar 2015 framgår det hva stillingen 

omfatter. Hovedarbeidsoppgavene beskrives slik: 

• Overordnet faglig ansvar for alle kommunale oppgaver etter barnevernloven 

• Kommunal beslutningsmyndighet i alle barnevernssaker, jamfør barnevernlovens 

bestemmelser 

• Ansvar for tjenestens budsjett og regnskap, herunder anvisningsmyndighet og kontroll 

av regnskap 

• Overordnet ansvar for intern og ekstern faglig, økonomisk og administrativ 

rapportering 

• Personalansvar i henhold til kommunens delegasjonsreglement 

• Ansvar for fagutvikling for tjenesten 

• Ansvar for hensiktsmessig samarbeid internt og eksternt  

Stillingsutlysning enhetsleder 

Det ble gjort to utlysninger av stillingen som enhetsleder for barneverntjenesten. I den første, 

som ble kunngjort 06.02.2017, er det ingen beskrivelse av hvilke oppgaver stillingen skal 

ivareta. I andre gangs utlysning9 er hovedarbeidsoppgavene beskrevet slik: 

• Overordnet faglig og økonomisk ansvar for tjenesten 

• Kommunal beslutningsmyndighet i alle barnevernssaker, jf. lov om barnevern 

• Ansvar for tjenestens budsjett og økonomi, herunder anvisningsmyndighet og kontroll 

av regnskap 

• Overordnet ansvar for intern og ekstern faglig, økonomisk og administrativ 

rapportering 

• Ansvar for fagutvikling i tjenesten, kompetansehevingstiltak mm. 

• Personalansvar i henhold til kommunens delegasjonsreglement 

• Ansvar for samarbeid på overordnet nivå 

• Enhetsleder inngår i kommunalsjefens lederteam innen området oppvekst 

Delegasjon fra enhetsleder til avdelingsleder (01.09.2015) 

I et dokument av 01.09.2015 delegerer enhetsleder for barne- og familieenheten myndighet til 

avdelingsleder for barneverntjenesten. Innledningsvis gjøres det rede for hvilke prinsipper 

som gjelder for delegasjon av forvaltningsmyndighet. I første punkt står det at myndighet kan 

videredelegeres dersom ikke annet framgår av lov eller delegasjonsvedtak. Det står også blant 

annet at der det er hensiktsmessig forventes det at enhetsleder delegerer nedover i sin 

virksomhet slik at beslutningskraften kommer nærmest mulig brukeren og publikum. 

Oppgavene som delegeres er følgende: 

• Være barnevernadministrasjonens leder og treffe de avgjørelser og vedtak som er gitt 

gjennom lov om barneverntjenester. 

• Arbeidsgiveransvar i forbindelse med håndheving av arbeidsmiljøloven, ferieloven, 

HTA og HA m fl. Personalansvar som medarbeidersamtaler og veiledning og 

oppfølging av personalet i det daglige arbeidet. HMS arbeid. Avholde og lede 

personalmøter i egen avdeling. Oppfølging av personalkonflikter som førsteinstans. 

                                                 
9 Utlysningsdato framgår ikke, men det er opplyst at søknadsfristen er 17.9.2017. 
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• Sørge for at det er kvalifisert personale på jobb ut fra den bemanningsnorm som er 

satt for avdelingen. 

• Oppfølging av sykemeldte ansatte og evnt attføringssaker innen avdelingen. 

• Ansvar for gaveordninger – påskjønnelse for arbeidstaker jfr gjeldende reglement. 

• Innstille og avgjøre ved søknad om permisjon i hht kommunens permisjonsreglement 

med unntak av p 6.1 overgang til ny stilling. 

• Bistå enhetsleder med å lage rekrutteringsbehov og innstille til ansettelser. 

• Utvikling av tjenesten i tråd med Sør-Varanger kommunes målsettinger og nasjonale 

føringer. Implementering av organisasjonsendringer, nye arbeidsverktøy som IKT og 

faglig utvikling. 

• Faglig ansvar. Sørge for at avdelingen drives innenfor gjeldende rammer og lovverk. 

Sørge for at personale har tilstrekkelig opplæring og kunnskap til å kunne utøve de 

oppgaver som kreves. Sørge for at brukerne får forsvarlige tjenester i henhold til vedtak. 

• Økonomi. Kontere og anvise samt rapportere på avdeling 2360. Sørge for at 

avdelingen drives økonomisk forsvarlig innenfor de rammer som er gitt. 

Administrativt delegasjonsreglement (01.05.2016) 

I dokumentet «Administrativt delegasjonsreglement» (vedtatt av rådmannen 01.05.2016) 

framgår det hvilken myndighet som delegeres fra rådmannen og nedover i organisasjonen. 

Det står følgende om delegasjon til enhetslederne10: 

Etter gjeldende ansettelsesreglement og permisjonsreglement – innenfor tildelte 

budsjettrammer og opprettede stillingshjemler delegeres ovennevnte ledere følgende 

myndighet til å: 

1. Foreta fastansettelser i faste ledige stillingshjemler 

2. Ansette i midlertidige stillinger 

3. Fastsette lønn i henhold tariffavtalen ved alle ansettelser. Lønnsansiennitet beregnes 

av personalsjefen 

4. Pålegge overtid 

5. Fastsette ferieavvikling – også egen 

6. Innvilge permisjoner etter gjeldende permisjonsreglement 

7. Beordre stedfortredertjeneste 

8. Disponere enhetens budsjetter innenfor tildelt økonomisk ramme av kommunestyret 

samt i henhold til vedtatte sentrale lover og forskrifter, kommunens 

økonomireglement, øvrige planer og politiske vedtak. 

9. Foreta innkjøp i henhold til Sør-Varanger kommunes reglement for innkjøp, kapittel 8 

og 10. 

10. Avgjøre godtgjørelser i henhold til gjeldende godtgjørelsesreglement. 

Enhetsleder i barne- og familieenheten, eller den hun/han bemyndiger, delegeres i tillegg 

myndighet til å fatte vedtak i henhold til ulike lover, blant annet barnevernloven11.  

I punkt 2.3 i reglementet beskrives det hvordan delegert myndighet skal forvaltes. Det 

framgår blant annet følgende: 

Delegasjonsreglementet regulerer samhandlingen mellom rådmannen og enhetsledere. 

Enhetsledere kan igjen videre delegere sine fullmakter der han/hun finner det hensiktsmessig 

for å fremme kvalitet og effektivitet i beslutningsprosessene. Ansvar kan ikke delegeres videre, 

men myndighet og beslutningskompetanse for å gjennomføre kan delegeres. 

                                                 
10 Tilsvarende delegasjon gjelder for kontorsjef, økonomisjef, organisasjons- og personalsjef, kommunelege og 

leder for tildelingskontoret, jf. reglementets punkt 3.2.1. 
11 Dette står i reglementets punkt 3.6.5. 
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Myndighet delegert fra rådmannen til enhetslederne kan delegeres videre. Dette skal 

dokumenteres skriftlig. Delegasjon skal skje vertikalt, og som hovedregel et trinn ad gangen. 

Intervju 

Revisjonen har gjennom intervjuer forsøkt å få klarhet i forskjellen på stillingen som avdelings-

leder i barnevernet mens den var en del av barne- og familieenheten underlagt kommunalsjef helse, 

omsorg og velferd og stillingen som enhetsleder etter at tjenesten ble en enhet underlagt 

kommunalsjef oppvekst. Nedenfor framgår ulike personers utsagn vedrørende dette. 

Rådmannen: 

«Det er veldig stor forskjell på innholdet i stillingen som avdelingsleder og stillingen som 

enhetsleder. Rådmannen forholder seg til kommunalsjefene og kommunalsjefene har 

oppfølgingsansvar overfor enhetsleder. Sjiktet under enhetsleder ledes ikke av ledergruppen, 

men av enhetsleder. Det er enhetslederne som ansetter avdelingslederne. Enhetslederne har 

vide fullmakter til å organisere sin avdeling. Ansettelsesmyndighet innenfor enheten er 

delegert til enhetsleder fra rådmannen. Avdelingslederne er heller ikke på de formelle 

møtearenaene som rådmannen arrangerer. De har ikke økonomisk ansvar. Dialogen går 

mellom enhetsleder, økonomisjef og kommunalsjef. Det er veldig stor forskjell mellom 

avdelingsleder i barnevernet og enhetsleder i barnevernet.  Vi ble kjent med at [enhetsleder 

for barne- og familieenheten] hadde delegert mye nedover til avdelingslederne. Vi forholder 

oss nå til [enhetsleder for barnevernet] som enhetsleder. Utlysning og ansettelse av 

avdelingslederstillingen var det enhetsleder [daværende enhetsleder for barne- og 

familieenheten] som gjennomførte. Det er enhetsleder som definerer innholdet i 

stillingsannonser i egen enhet. Jeg kjenner ikke til de konkrete annonsene. Vi lyser ut 

stillingene. Det gjør vi alltid. Vi informerte om at den skulle lyses ut. Vi konstituerte […] for å 

styrke ledelsen i barnevernenheten, og ville lyse ut den faste enhetslederstillingen snarest 

mulig.» 

Assisterende rådmann: 

«Enhetsleder er en del av kommunens lederteam. Stillingen har alle fullmakter og rapporterer til 

rådmannen. Avdelingsleder skulle ikke hatt de fullmaktene. Avdelingsleder rapporterer ikke til 

rådmannen. Det var daværende enhetsleder som utarbeidet stillingsannonsen for 

avdelingslederstillingen i 2015. Det ble konstituert en person internt og så ble det utlyst eksternt.» 

Kommunalsjef oppvekst: 

«Innholdet til stillingen som avdelingsleder var kun delegert, og dette er ikke permanent. Men 

delegeringen fra enhetsleder til avdelingsleder var i dette tilfellet større enn det som er vanlig 

i Sør-Varanger kommune. Det kom muligens av at hun hadde en presset arbeidssituasjon med 

ansvar for mange avdelinger.» 

På spørsmål om hvorfor avdelingsleder før omorganiseringen ikke ble tilbudt stillingen som 

enhetsleder etter omorganiseringen svarer kommunalsjefen følgende:  

«Det er rett og slett ikke slik vi gjør det i Sør-Varanger kommune. Ingen blir tilbudt stillingen 

uten utlysning. Med mindre det var en overtallighetssituasjon, men det var det ikke i denne 

situasjonen. Hun var i en avdelingslederstilling. Hun hadde derfor ikke krav på stillingen.» 
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Daværende enhetsleder for barne- og familieenheten: 

«Med ny rådmann og kommunalsjefer ble forståelsen av tonivåmodellen pulverisert. Det er en 

flat struktur på papiret, men i praksis er det nesten som kommunalsjefene er etatssjef. 

[Barnevernleder] fikk en omfattende delegasjon på grunn av organisasjonsmodellen og at 

ansvar for personal, fag og alt skulle ligge nærmest ansatte og brukere. Den jobben har hun 

gjort kjempebra. […] Jeg undret meg over utlysningen for enhetslederstillingen. Det var det 

samme som avdelingslederstillingen jeg rekrutterte [barnevernleder] til. Jeg ser at innholdet i 

avdelingslederannonsen og enhetslederannonsen er likt.»  

Barnevernleder svarer følgende på spørsmål om hva som er forskjellen mellom de to stillingene: 

«Ingen forskjell, så vidt jeg vet. Stillingshjemmelen er lik (2360003). Lønningskontoret har 

sagt at [enhetsleder for barnevernenheten] i dag har den stillingen som jeg hadde.»  

Barnevernsleder frem til 2015: 

«Avdelingsleder hadde fullt fagansvar, utvidet ansvar for økonomi, hovedansvar for personal, 

som omfattet rekruttering og tilsetting, veiledning og oppfølging ved sykefravær. Det samme 

ansvaret som jeg hadde hatt. Ledelsen engasjerte [konstituert enhetsleder] som enhetsleder 

og hennes venninne […] som rådgiver, som ny ledelse av barneverntjenesten fra januar 2017. 

[Barnevernleder] ble sykemeldt i begynnelsen av februar på grunn av alt dette. [En ansatt] 

gikk inn i rollen som vikar for avdelingsleder. Innholdet i avdelingslederstillingen var da 

totalt endret. På grunn av at [konstituert enhetsleder] ikke var fullt kvalifisert innen 

barnevern og at det var svært mye uro i tjenesten, blant annet omfattende sykefravær og 

bekymring for fagligheten, og at ingen søkte da enhetslederstillingen ble utlyst tilbød jeg meg 

å vikariere som leder inntil videre. Det var rett før andre gangs utlysning i juli 2017. Jeg fikk 

ingen respons på dette og gikk ut av tjenesten 1. august 2017. […] Jeg synes 

stillingsannonsen for enhetsleder var tynn og lite konkret på innhold. Så vidt jeg har oppfattet 

er avdelingsleder i 2016 og enhetsleder i 2017 ganske identisk i forhold til innhold og ansvar. 

Min erfaring var at det [barnevernleder] hadde av oppgaver var veldig likt det [konstituert 

enhetsleder] gjorde da hun var engasjert som enhetsleder. […] Jeg spurte kommunalsjef 

[oppvekst] om det [hvorfor barnevernleder ikke ble tilbudt enhetslederstillingen]. De hadde 

gjort samme endring med PP-tjenesten, det vil si endre fra avdeling til enhet. Hun som var 

avdelingsleder fikk direkte tilsetting som enhetsleder for PP-tjenesten. Jeg fikk ikke noe svar, 

så vidt jeg husker. Jeg synes det er uforståelig at de ikke kunne gjøre det samme i 

barneverntjenesten som i PP-tjenesten. Endringen i PP-tjenesten skjedde i 2015 eller 2016, 

og ble en enhet direkte underlagt kommunalsjef.» 

5.12.2 Vurdering 

Arbeidstaker har rett til å følge sine arbeidsoppgaver dersom stillingen i vesentlig grad blir 

videreført i ny organisasjon. Det foreligger ingen opplysninger som viser at kommunen har 

foretatt en formell vurdering av om barnevernleder hadde rett til å tiltre stillingen som 

enhetsleder. Vår undersøkelse viser videre at det er tilnærmet fullt samsvar mellom stillingen 

som avdelingsleder for barneverntjenesten før omorganiseringen og enhetsleder for 

barneverntjenesten etter omorganiseringen. Den eneste vesentlige forskjellen er at enhetsleder 

inngår i kommunalsjefens ledergruppe, men det må vi anta ikke utgjør noen stor andel av 

enhetsleders arbeidsoppgaver. Vi mener derfor at barnevernleders stilling i vesentlig grad må 

anses som videreført i ny organisasjon, som enhetsleder i barneverntjenesten. 

Rådmannen, assisterende rådmann og kommunalsjef oppvekst gjør et poeng av at enhetsleder 

for barne- og familieenheten hadde delegert for mye myndighet til barnevernleder. Vi kan 

imidlertid ikke se at det var tilfellet, fordi det administrative delegasjonsreglementet angir at 

enhetsleder har anledning til å videredelegere der han/hun finner det hensiktsmessig for å 

fremme kvalitet og effektivitet i beslutningsprosessene. Og selv om det hadde vært slik at 
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enhetsleder hadde delegert for mye myndighet ville det uansett ikke hatt betydning siden det 

er stillingens faktiske innhold som må legges til grunn i denne vurderingen. Arbeidstaker har 

rett til å følge arbeidsoppgavene, uavhengig av grunnlaget for arbeidsgivers beslutning om 

hvilke oppgaver som skulle ivaretas i stillingen.    

 

På grunnlag av ovennevnte er vår vurdering at barnevernleder hadde rett til å tiltre i stillingen 

som enhetsleder for barneverntjenesten. Vi konstaterer at kommunen ikke ga henne stillingen, 

men i stedet konstituerte en annen person og senere ansatte en tredje person fast i stillingen 

som enhetsleder. 

5.13 Endring av arbeidsavtale/endringsoppsigelse 

5.13.1 Data 

Dokumenter 

Innholdet i avdelingslederstillingen framgår både av utlysningstekst og enhetsleders 

delegasjon beskrevet under punkt 5.12.1 ovenfor. Det framgår at stillingen omfattet ledelse av 

tjenesten med myndighet til å fatte vedtak etter barnevernloven og ansvar for bemanning, 

fag/kompetanse, økonomi og personalhåndtering. 

Referat fra møte 11.10.2018  

I sluttfasen av vår undersøkelse har vi mottatt et møtereferat fra kommunen. Referatet er fra et 

møte som ble avholdt 11.10.2018 mellom personalsjef og personalkonsulent fra kommunens 

side og barnevernleder med bistand fra tillitsvalgt. I henhold til referatet var temaet 

«endringsoppsigelse».  

Nedenfor gjengis de deler av referatet som vi anser har betydning for vurderingen av 

revisjonskriteriet vi skal ta stilling til. 

[…] Arbeidsgiver har gjennomgått historikken og stillingen som avdelingsleder ved 

barnevernet er omorganisert bort. Tidligere var det stilling som avdelingsleder ved 

barneverntjenesten. Når [barnevernleder] ble sykemeldt så ble en av de ansatte konstituert i 

stillingen i 2017, og fram til mars 2018. Det ble så foretatt en omorganisering av 

barneverntjenesten, hvor man organiserte organisasjonen slik at det ble opprettet to team. 

Derav et team for omsorg og et team for mottak. Av denne grunn bortfalt stillingen som 

avdelingsleder. […] [Personalsjef] forteller videre at slik situasjonen er nå, per dags dato, 

har ikke [barnevernleder] en stilling hos barneverntjenesten. Da må Sør-Varanger kommune 

som arbeidsgiver tilby henne en annen jobb. […] [Personalsjef] svarer til dette at siden 

stillingens grunnpreg blir endret betraktelig, samt omorganiseringen som er foretatt, så blir 

det dermed her snakk om endringsoppsigelse. […] [Personalsjef] svarer at det var først nå i 

høst hun fikk tilbakemelding om at stillingen ikke lengre eksisterer. Hadde hun vært klar over 

det tidligere i år, ville endringsoppsigelse allerede kommet da. I tillegg har arbeidsgiver blitt 

gjort oppmerksom på at det må foretas en endringsoppsigelse. […] 

Intervjuer 

Revisjonen har i intervjuer spurt om beslutningen om å ta vekk stillingen som avdelingsleder 

ble behandlet som en endringsoppsigelse. Nedenfor framgår noen av svarene vi fikk.  

Rådmannen: 

«Vi har ikke tatt vekk stillingen, så vidt jeg vet. Kommunalsjef [daværende kommunalsjef 

helse, omsorg og velferd] håndterte det i forhold til [enhetsleder for barne- og 

familieenheten]. Så vidt jeg vet så skulle avdelingslederstillingen bestå. Alle stillinger blir lyst 

ut offentlig, bortsett var noen kortvarige stillinger. Jeg var ikke involvert i ansettelse av 
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enhetsleder. Dette er kommunalsjefene sitt område, i tillegg til personalkontoret. Det er 

kommunalsjefene som ansetter enhetsledere.» 

Kommunalsjef oppvekst: 

«Stillingen er ikke tatt bort, sånn sett. Men det ble gjort endringer i arbeidsoppgavene til 

avdelingsleder. Det som tidligere var delegert fra enhetsleder til avdelingsleder ble ikke 

delegert videre. Da [konstituert enhetsleder] kom sa hun at vi ikke kan delegere økonomi og 

endelig vedtak til avdelingsleder, for det har økonomiske konsekvenser. Det var [konstituert 

enhetsleder], som enhetsleder, som reverserte/trakk tilbake arbeidsoppgavene til 

avdelingsleder.» 

Konstituert enhetsleder: 

«Stillingen ble ikke tatt vekk. Det var bare delegasjoner/fullmakter som ble tatt tilbake. 

[Barnevernleder] som avdelingsleder hadde fått veldig mange fullmakter (mer enn vanlig). 

[Barnevernleder] fikk tilbud om å fortsette som avdelingsleder med mindre/færre fullmakter. 

Hun skulle være faglig veileder. Men hun ble sykemeldt, og da ble [en ansatt] konstituert i 

[barnevernleder] sitt fravær, men med mindre fullmakter. [Barnevernleder] kom ikke tilbake i 

stillingen i min tid. Svaret på spørsmålet er at beslutningen ikke ble behandlet som en 

endringsoppsigelse.» 

Barnevernsleder svarer følgende på spørsmål om beslutningen om å ta vekk stillingen som 

avdelingsleder ble behandlet som en endringsoppsigelse:  

«Nei, det ble den ikke. Jeg søkte på stillingen ved første gangs utlysning. Jeg fikk beskjed om 

at det ville bli lyst ut en gang til fordi det ikke var nok kvalifiserte søkere. Jeg vet ikke hvor 

mange søkere det var. Jeg var ikke på intervju. Ved andregangsutlysningen søkte jeg ikke. Jeg 

kunne ikke slåss mot dette lenger, og søkte da om omplassering.» 

En tillitsvalgt: 

«Enhetslederstillingen var ny: Vi fikk beskjed om at det var en nyopprettet enhetslederstilling 

hvor [konstituert enhetsleder] ble konstituert. [Barnevernleder] var avdelingsleder og det var 

uklart hvilken myndighet og hvilke oppgaver hun skulle ha. Hun etterspurte dette. Under 

informasjonsmøtet i begynnelsen av januar 2017 spurte vi [kommunalsjef oppvekst]) om 

[barnevernleder] var vingeklippet. Det svarte han nei på. Vi skjønte at det var noe «muffens». 

I begynnelsen av februar fikk [barnevernleder] beskjed om at hun var fratatt myndighet og 

oppgavene hun hadde hatt som avdelingsleder. Hun sa at hun i realiteten var fratatt jobben 

hun hadde og ble etter dette sykemeldt. [En ansatt] ble konstituert som avdelingsleder i hele 

2017, til [nåværende enhetsleder] begynte i 2018. Da [nåværende enhetsleder] begynte skulle 

det ikke lenger være noen avdelingslederstilling. [Konstituert avdelingsleder] skulle bare 

være en vanlig ansatt, inntil vi ble inndelt i team og hun fikk en teamlederstilling. Vi skjønner 

ikke hvor avdelingslederstillingen er blitt av. 

[Nåværende enhetsleder] har samme stillingskode som [barnevernleder] hadde. Kommunen 

kan ikke svare på hvorfor det er blitt slik. Stillingskoden er 2360003. Ifølge personalsjef […] 

er det kaos i stillingshjemlene i barnevernet. I praksis er dagens enhetslederstilling og 

avdelingslederstillingen [barnevernleder] hadde samme stilling med samme innhold. […] 

Stillingsannonsen til avdelingslederstillingen [barnevernleder] hadde og stillingsannonsen til 

enhetslederstillingen er nesten helt identisk.» 
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5.13.2 Vurdering 

Ettersom vi under punkt 5.12.2. har konkludert med at barnevernleder hadde rett til å tiltre 

den nyopprettede stillingen som enhetsleder for barneverntjenesten vil dette kriteriet i 

utgangspunktet ikke være aktuelt å vurdere. Kriteriet må likevel vurderes siden kommunen 

ikke ga barnevernleder enhetslederstillingen. 

Dersom endring av arbeidsoppgaver innebærer endring av stillingens grunnpreg må 

arbeidsgiver enten inngå en avtale om det med arbeidstaker eller foreta en endringsoppsigelse. 

Ved endringsoppsigelse skal arbeidsgiver følge oppsigelsesreglene i arbeidsmiljøloven og 

eventuelle bestemmelser i tariffavtale.  

Vår undersøkelse viser at barnevernleders stilling ble vesentlig endret etter at det ble 

konstituert enhetsleder for barneverntjenesten i januar 2017 og kommunen ikke videreførte 

den delegerte myndighet barnevernleder hadde hatt. Fra å ha vært leder med myndighet til å 

fatte vedtak etter barnevernloven og håndtere økonomi, personale og fag/oppgaveløsning, satt 

hun etter omorganiseringen tilbake med utelukkende faglige oppgaver. Dette må etter vårt syn 

anses å innebære en endring av stillingens grunnpreg. Vi legger følgelig til grunn at 

kommunen skulle ha gjort en avtale med barnevernleder om endring av stillingen eller 

gjennomført en endringsoppsigelse i samsvar med reglene for dette. Vi registrerer at det ikke 

skjedde. Kommunen synes på bakgrunn av et møte mellom barnevernleder og personalsjef i 

oktober 2018 å forsøke å rette opp i dette, men det kan vi ikke tillegge noen betydning. 

Endringsoppsigelse skulle vært gjennomført før omorganiseringen ble iverksatt og innholdet i 

barnevernleders stilling ble endret. 

5.14 Konklusjon 

Omorganiseringen av barneverntjenesten har ikke skjedd i tråd med regelverket. Vedtaket er 

fattet av person/organ med vedtaksmyndighet, men det ble ikke gjennomført noen utredning i 

forkant av beslutningen, behovet for omorganiseringen er ikke tilfredsstillende dokumentert, 

det ble ikke gjennomført en kartlegging av risiko og mulige konsekvenser for arbeidsmiljøet 

og det ble dermed heller ikke planlagt og gjennomført tiltak for å redusere mulige uheldige 

konsekvenser omorganiseringen ville ha for arbeidsmiljøet. Omorganiseringen ble videre ikke 

behandlet i arbeidsmiljøutvalget, verneombudet ble ikke involvert, tillitsvalgte ble ikke 

involvert på en tilfredsstillende måte og arbeidstakernes behov for trygghet ble ikke ivaretatt. 

Til tross for at barnevernleder hadde rett til å tiltre den nyopprettede stillingen som 

enhetsleder ble det først konstituert en annen person og senere ansatt en tredje person fast i 

stillingen som enhetsleder. Det ble heller ikke gjort en avtale med barnevernleder om endring 

av hennes stilling eller gjennomført en endringsoppsigelse. 
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6 HAR KOMMUNENS HÅNDTERING AV VARSLING FRA 
BARNEVERNLEDER SKJEDD I TRÅD MED 
REGELVERKET?  

6.1 Er henvendelsen fra barnevernlederen å regne som et varsel i 
arbeidsmiljølovens forstand? 

6.1.1 Revisjonskriterier 

• Varsel er å si fra om kritikkverdige forhold i virksomheten 

• Kritikkverdige forhold er brudd på lover og etiske normer  

6.1.2 Data 

Dokumenter 

E-post fra barnevernleder til rådmannen, Fylkesmannen i Finnmark og flere (08.11.2016) 

Innholdet i e-posten er gjort rede for under punkt 3.1. I e-posten gir barnevernleder uttrykk for 

at tjenesten ikke ivaretar sine oppgaver på en faglig forsvarlig måte og peker på (en for høy) 

saksmengde per saksbehandler som årsak. Det framgår av e-posten hvilke oppgaver dette går 

ut over, hvordan hun vil prioritere arbeidet framover for å redusere belastningen på 

saksbehandlerne, og at dette vil føre til fristbrudd. Det framgår at årsaken til denne 

prioriteringen, som vil føre til at noen saker blir satt på vent, er at saksbehandlerne skal få 

jobbe med barna tjenesten prioriterer å følge opp, og fordi saksbehandlerne utsettes for en 

belastning som ikke er helsemessig forsvarlig slik situasjonen er nå.         

E-postveksling i etterkant av barnevernleders e-post av 08.11.2016 

Rådmannen har i e-post 9.11.2016 svart på e-postmeldingen hun mottok fra barnevernleder 

dagen før. Hun gir i e-posten uttrykk for at hun er usikker på hva barnevernleder tenker med 

meldingen, om den kun er en informasjon til henne, og hun stiller seg undrende til at 

meldingen ble sendt til fylkesmannen. Rådmannen sier videre at hun regner med at 

informasjonen som redegjøres for i meldingen tas i linja og at barnevernleders prioriteringer 

er godt forankret og avklart i tett dialog med enhetsleder. Svaret avsluttes med at 

kommunalsjef helse, omsorg og velferd vil følge meldingen opp i forhold til barnevernleder 

og enhetsleder. 

Barnevernleder gir 11.11.2016 en tilbakemelding til rådmannen på dette. Hun skriver følgende: 

Jeg har sendt denne mailen som en varsling om at  

1. tjenesten ikke ivaretar sine lovpålagte oppgaver på en forsvarlig måte 

2. antall saker per saksbehandler utgjør et alt for stort press på den enkelte, noe som 

gjør meg bekymret først og fremst for saksbehandlernes psykiske helse, men også for 

hvordan vi skal greie å skape stabilitet i fagstaben over tid 

Kopi til fylkesmannen er ment som en varsling om det ovenstående, fordi jeg mener det er 

meldt tjenestevei om disse forholdene over tid, uten at det har skjedd en endring. 

Varsel fra barnevernleder fram til 2015 (23.11.2016) 

Barnevernleder fram til 2015 sendte 23.11.2016 et formelt varsel vedrørende 

barneverntjenesten. Bakgrunnen og grunnlaget for varselet er utførlig beskrevet i vedlegg til 

varslingsskjemaet. I skjemaet er det anført følgende:  

Barneverntjenesten er uforsvarlig bemannet ift. de krav som stilles til forsvarlighet for 

brukere (barnevernloven) og for ansatte i tjenesten (HMS-systemet). Situasjonen har vært tatt 

opp gjentatte ganger med kommunens øverste ledelse – uten at dette oppfattes å bli tatt 
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tilstrekkelig på alvor. Viser til vedlegget som gir nærmere beskrivelse av situasjonen, samt 

internt notat til rådmannen 27.10.2016. Tjenesten bør få tilført ressurser umiddelbart, 

permanent […]. 

I brev fra ordfører 17.01.2017 orienteres varsler (barnevernleder fram til 2015) om at saken er 

vurdert og håndtert. I brevet gjengis de tiltak rådmannen har iverksatt i vedtaket av 03.01.2017, 

altså den organisatoriske endringen. Ordfører uttrykker videre støtte til rådmannens vurdering 

om at det i løpet av våren 2017 skal ses på om barneverntjenesten er riktig bemannet, og at han 

vil holde en tett dialog med rådmannen med hensyn på utviklingen i barnevernet. 

Kvartalsrapportering 3. kvartal 2016 (12.10.2016) 

I kvartalsrapport for 3. kvartal 2016 utarbeidet av barnevernleder 12.10.2016 er situasjonen 

for barneverntjenesten beskrevet. Rapporten inneholder en oversikt over antall meldinger og 

undersøkelser pr. kvartal og samlet for året helt fra 2007 og fram til 3. kvartal 2016. Det er 

også en oversikt over antall barn på hjelpetiltak og barn under kommunens omsorg for den 

samme perioden. Barnevernleder vurderer personalsituasjonen samlet sett «å være mer stabil 

nå enn tidligere rapportert». Når det gjelder saksbehandling står det følgende: 

Barneverntjenesten har fristbrudd på 2 av 24 meldinger gjennomgått i 3. kvartal, og 

fristbrudd i 14 av 37 avsluttede undersøkelser. Manglende saksbehandlerstillinger tidligere i 

år har blant annet medført at undersøkelser har blitt liggende på vent, noe som vil medføre 

fristoversittelser nå og i neste kvartal. Barnevernleder besluttet på bakgrunn av 

personalsituasjon i februar at oppfølging av fosterhjem som krevde reise ikke skulle 

gjennomføres med mindre det var nødvendig. Tjenesten vil dermed ikke ha oppfylt lovkrav om 

fosterhjemsbesøk for alle barn i 2016. 

Tjenesten erfarer at de to barnefaglige veilederne medvirker til å stabilisere tjenesten både 

praktisk ved at de avlaster saksbehandlerne, og faglig ved at de kommer tett på familiene over 

en periode og får til positive endringer/forebygger negativ utvikling raskt – noe 

saksbehandlerne ellers ikke har kapasitet til. 

Når det gjelder avviksrapportering til Fylkesmannen framgår det at kommunen 8.2.2016 

rapporterte om en negativ utvikling på alle områder det ble påpekt avvik etter tilsynet som ble 

gjort i 2014, og at tjenesten ikke har fått noen tilbakemelding fra Fylkesmannen etter det.  

Internt notat (27.10.2016) 

Barneverntjenesten v/ barnevernleder og barnevernleder fram til 2015 har på bakgrunn av 

tilbakemeldinger til Fylkesmannen og etter ønske fra rådmannen utarbeidet et notat 

vedrørende bemanningen, som er nærmere beskrevet under punkt 4.2.1 i denne rapporten. 

Konklusjonen i notatet er at barneverntjenesten ikke er ressursmessig rustet til å ivareta 

dagens lovpålagte oppgaver og vedtak og det foreslås at tjenesten styrkes med minimum to 

saksbehandlerstillinger og en rådgiverstilling, samt at en engasjementsstilling gjøres fast.  

Referat fra samtale 20.12.2016 

Barnevernleder ble i etterkant av e-postmeldingen 8.11.2016 innkalt til personalsamtale 

20.12.2016. Det framgår av et notat av 19.12.2016 utarbeidet av kommunalsjef helse, omsorg 

og velferd at kommunalsjefen vil forestå dialogen på vegne av rådmannen og at 

personalsjefen vil være referent. Referatet fra møtet lyder slik: 

REFERAT FRA SAMTALE 

Tirsdag 20.12.16 kl. 12.00 på [personalsjef]s kontor i 3. etg på rådhuset 

Til stede: [barnevernleder], barnevernsleder 

    [barnevernleder fram til 2015], tillitsvalgt [en fagforening] 

    […], kommunalsjef helse og velferd 

    [personalsjef], referent 
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Bakgrunnen for møtet var dialog med kommunalsjef i møte av 16.12.16, der [barnevernleder] 

ble informert om at hun ville bli innkalt til personalsamtale i etterkant av dialog med 

rådmannen av 08.12.16. Bakgrunnen for samtalen er varsling av forhold ved 

barneverntjenesten. 

Det er enighet om at dette er en samtale, ikke personalsamtale. 

Rådmannen ønsker svar på følgende spørsmål: 

1. I 3 kvartals rapport av 12.10.16 rapporterte du til rådmannen følgende: 

«Tjenesten erfarer at de to barnevernfaglige veilederne medvirker til å stabilisere 

tjenesten både praktisk ved at de avlaster saksbehandlerne, og faglig ved at de kommer 

tett på familiene over en periode og får til positive endringer/forebygger negativ 

utvikling raskt – noe saksbehandlerne ellers ikke har kapasitet til. 

Samlet sett vurderes personalsituasjonen å være mer stabil enn tidligere rapportert.» 

Sykefravære[t] er også forbedret i tjenesten. Utfra dette erfarte både rådmannen og 

kommunalsjef at det var en positiv utvikling i barneverntjenesten i likhet med det 

fylkesmannen vurderte, se brev 01.12.2016. Totalt sett ble det også vurdert slik at 

nyansettelser i avdeling hadde begynt å få effekt. 

Den 08.11.2016 velger du likevel å varsle direkte til fylkesmannen om at du ikke greier 

å drive barneverntjenesten forsvarlig og at barneverntjenesten ikke ivaretar oppgavene 

sine på en forsvarlig måte. Dette uten at rådmannsnivået blir orientert. 

Ber om at du redegjør for dine vurderinger rundt dette. 

[Barnevernleder] sier at hun ikke kjenner seg igjen i at rådmannsnivået ikke er 

varslet/orientert tidligere. Hun mener at det i kvartalsrapportene framgår forhold som ikke er 

faglig forsvarlig. Over lengre tid er det varslet om at man ikke har en forsvarlig drift.  

I mai måned hadde hun et møte med rådmannen. På dette møtet redegjorde hun igjen for 

situasjonen, og at ønsket var å øke bemanningen. Det var på daværende tidspunkt ikke aktuelt 

med økt bemanning, men det ble avtalt med rådmannen at økt bemanning skulle utredes 

nærmere med barnevernstjenesten. 

Det ble gjennomført et møte med rådmannen i november. På dette møtet fikk 

[barnevernleder] tilbakemelding om at bemanningen ved barnevernet ikke ville bli økt. 

[Barnevernleder] følte at hun ikke ble tatt på alvor etter å ha varslet om forholdene flere 

ganger. Med bakgrunn i det sendte hun inn varsel via e-post til rådmannen og kopi til 

Fylkesmannen. I ettertid har hun per e-post konkretisert at hun hadde sendt e-posten som en 

varsling til Fylkesmannen om at tjenesten ikke ivaretar sine lovpålagte oppgaver på en faglig 

forsvarlig måte. Varselet inneholdt også bekymring om at antall saker per saksbehandler 

utgjør et altfor stort press på den enkelte. Dette medfører at hun bekymrer seg for de ansattes 

psykiske helse, samt hvordan de skal klare å skape stabilitet i fagstaben over tid. 

[Barnevernleder] varslet til Fylkesmannen, da hun mener at disse forholdene er meldt inn 

tjenestevei over lengre tid, uten at det har skjedd en endring. 

Videre henviste [barnevernleder] til møtet med rådmannen 08.12.16. Rådmannen henviste til 

delegasjonsreglementet og sa at det var [barnevernleder]s ansvar å ivareta faglig 

forsvarlighet, det var ikke rådmannens ansvar. Dette undret [barnevernleder] seg over. 

Hvorfor mente rådmannen at dette var [barnevernleder]s ansvar? 

[Barnevernleder] føler at det stilles spørsmål ved hvorfor hun varslet. Hvorfor stilles det 

spørsmål rundt dette? Vi har rutiner for varsling i kommunen, og hun mener at varslingen har 

vært forsvarlig. 
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[Kommunalsjef helse, omsorg og velferd] gir tilbakemelding om at dette er spørsmål hun ikke 

kan svare på her og nå. 

2. Rådmannen erfarer at du siden du ble ansatt som avdelingsleder for 

barneverntjenesten [har] hatt god dialog direkte med rådmannsnivået gjennom 

jevnlige møter, rapportering og e-mail korrespondanse. 

Hvorfor valgte du som avdelingsleder av barneverntjenesten å varsle fylkesmannen direkte 

fremfor å varsle i linja internt om det du opplevde som utfordrende i egen tjeneste på 

varslingstidspunktet? 

[Barnevernleder] henviser til det hun svarte til det første spørsmålet. [Barnevernleder] mener 

at det er blitt varslet over tid i linja internt, men det har ikke blitt gjort noe med det. 

3. I møte med rådmannen 08.12.2016 orienterte du om at ditt varsel til fylkesmannen var 

avklart med enhetsleder [for barne- og familieenheten] før den ble sendt til fylkesmannen. 

Ber om at du gir en nærmere orientering om denne avklaringen med enhetsleder. 

[Barnevernleder] hadde informert [enhetsleder for barne- og familieenheten] om at hun ville 

varsle. [Enhetsleder] hadde henvist til retningslinjene for varsling, og lurte på om det var 

nødvendig å varsle til fylkesmannen. Hun ba [barnevernleder] om å vurdere det. Dette var en 

vurdering [barnevernleder] gjorde selv, og hun hadde funnet det nødvendig å varsle.  

4. I møtet med rådmannen av 08.12.2016 opplyser du at du har igangsatt noen tiltak i 

etterkant av mottak av brev fra fylkesmannen den 01.12.2016. Dette opplyser du er 

følgende: 

a. All videreutdanning og kompetanseheving av egne ansatte i avdelingen stoppes 

b. De ansatte skal kun jobbe med primæroppgavene til barnevernet 

Tenker du at tiltakene vil ha effekt? 

[Barnevernleder] fortalte at hun hadde igangsatt tiltakene etter 09.11.16. Tiltakene som er 

igangsatt vil ikke gi faglig forsvarlighet, det er kun økt bemanning som vil det. Men tiltakene 

som er igangsatt vil være positiv. Saksbehandlerne vil bli skjermet, og får tid til å jobbe med 

lovpålagte oppgaver. 

Det som er negativt, er at barnevernet kun vil utføre primæroppgaver. Videre vil det bli en 

faglig belastning, det vil bli lite tverrfaglighet og samarbeidet med andre instanser vil bli 

minimal[t].  

[Barnevernleder] sa også at det ville medføre at faglig utvikling stopper opp, og at det vil 

være en belastning for de ansatte ved at de kun vil ha kapasitet til å jobbe med de tyngste 

sakene. Samtidig vil det være en belastning for dem å vite at tjenesten har barn på venteliste.  

5. I møtet med rådmannen av 08.12.2016 opplyser du at [du] valgte å ikke kjøpe 

undersøkelsessaker, som er gjort flere ganger tidligere, noe som kunne ha avhjulpet 

den opplevde akutte situasjon. 

Ber deg redegjøre nærmere for dette valget og hvem dette valget eventuelt er drøftet med. 

[Barnevernleder] sier at det tidligere ble foretatt en evaluering av eksternt kjøp. Det ble 

konkludert med at dette var en kortsiktig løsning. Man fikk inn eksterne til å kartlegge og å 

gjennomføre undersøkelser, men det var barnevernet selv som måtte følge opp i ettertid. Og 

det var ikke kapasitet ved barnevernet til å følge opp 25-30 saker. 

Å kjøpe inn eksternt ble også veldig dyrt, kostnadene ble rundt kr 600 000,-. Man kunne heller 

ha ansatt noen fast for disse pengene. [Barnevernleder] har ikke drøftet dette valget med 

noen, det er hennes egen vurdering. 
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[Barnevernleder fram til 2015/tillitsvalgt] sier at dette også ble tatt opp på møtet med 

rådmannen i mai måned. 

6. I møtet opplyser du at du har hatt ledige lønnsmidler i 2016 samt tilgang til 

kompetente personer som kunne vært ansatt i midlertidige stilling[er] i 2016. 

Ber deg redegjøre for hvorfor du ikke benyttet deg av muligheten. 

[Barnevernleder] kjenner seg ikke igjen i dette, det stemmer ikke. Det har hele tiden vært tilsatt 

ansatte på ledige lønnsmidler i hele 2016 i den grad man har fått tak i fagfolk. Men det er 

vanskelig å få tak i fagfolk. Man har bl.a. tatt inn ansatte med utdanning som barnehagelærer. 

Disse er kompetent til veiledningsoppgaver, men ikke til saksbehandleroppgaver.  

Avslutningsvis opplever [barnevernleder] at det er varslet til rådmannen. Hun lurer på om 

dette er en hensiktsmessig måte å løse selve problemstillingen på. Hun føler det er veldig lite 

fokus på å løse dette i lag. Man blir kalt «inn på teppet» enkeltvis, i stedet for at man setter 

seg ned og ser på utfordringene som må løses. 

[Barnevernleder] lurer på hvorfor ikke [rådmannen] selv har dette møtet med henne? 

[Kommunalsjef helse, omsorg og velferd] gir tilbakemelding om at man følger linja. 

Prosessen startet da [kommunalsjef helse, omsorg og velferd] hadde ferie, derfor håndterte 

rådmannen saken selv til å begynne med.    

Intervjuer 

For å få klarhet i hva som har skjedd i forbindelse med barnevernleders henvendelse til 

rådmann, fylkesmann med flere har vi intervjuet personer som har kjennskap til hva som har 

skjedd. I det følgende framgår noen av svarene vi fikk.   

Barnevernleder (den som sendte henvendelsen): 

«Den [henvendelsen] ble sendt per epost. Den er sendt til dem som framgår som mottakere av 

den nevnte eposten. Den ble ikke sendt til andre. [Barnevernleder fram til 2015] sendte 

omtrent samtidig et internt varsel til rådmannen. Tidligere har det vært en del av en dialog. 

Ledelsen har vært informert hele tiden om situasjonen. Om det er gjort en formell vurdering 

vet jeg ikke. I en melding til rådmannen etterpå presiserte jeg at den var å anse som et varsel.  

Jeg presiserte også at kopi til fylkesmannen var et varsel. Jeg har ikke fått noe formelt svar på 

dette (eposten/varslet). I dialog senere har de omtalt eposten som et varsel, slik jeg har 

oppfattet det. Blant annet i en personalsamtale med [kommunalsjef helse, omsorg og velferd] 

20.12.2016. Da spurte de hva som var bakgrunnen. Jeg møtte med tillitsvalgt, fra ledelsens 

side var [kommunalsjef helse, omsorg og velferd] og personalsjef […]. [Hun leser fra et notat 

fra samtalen. I dette framkommer det at det var et varsel.]   I et møte med kommunalsjef 

[oppvekst] den 8. februar 2017 ble det presisert fra vår side at det er et varsel, det vil si både 

mitt og [barnevernleder fram til 2015] sitt. Rådmannen spurte i en epost om hvordan min 

epost skulle oppfattes. Da svarte jeg at det skulle anses som et varsel.» 

Barnevernleder har også fortalt om hva som skjedd i forkant av at hun sendte e-posten. Hun 

sier blant annet følgende: 

«I 2016 var den [barneverntjenesten] ikke tilstrekkelig bemannet. Det er meldt ifra oppover i 

linjen gjennom kvartalsrapporter. Tjenesten har vært under kontinuerlig tilsyn fra 

fylkesmannen på grunn av avvik. Jeg var i møte med rådmannen i mai 2016 angående økning. 

Det var det ikke rom for. Vi fikk ikke gehør for økt bemanning. Rådmannen ba om utredning. 

Det munnet ut i et notat på høsten […].» 
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Rådmannen: 

«Henvendelsen ble mottatt som e-post. Den ble sendt til meg, fylkesmannen og flere andre. Vi 

vurderte ikke henvendelsen som et varsel etter arbeidsmiljøloven. Vi så på det som om at hun 

ønsket å si ifra om bemanningsforhold i enheten. Jeg var opptatt av om hun ikke burde ha 

sagt ifra til sin nærmeste leder, som igjen burde tatt dette tjenestevei. Vi oppfattet at 

meldingen kom plutselig, den situasjonen som var oppstått. Jeg visste at vi hadde 

utfordringer, men jeg opplevde ut fra rapporten [som barnevernleder hadde utarbeidet, 

revisjonens anm.] at barneverntjenesten var på riktig vei høsten 2016. Vi besluttet at vi ikke 

skulle gjøre budsjettreduksjon i tjenesten. Jeg satt på en følelse av at de jobbet godt i 

barnevernet og at de var på rett vei. Det var gjennomført møte med enheten og der ble det 

ikke formidlet noen krise, som ikke kunne formidles tjenestevei. Det var krav om [å] opprette 

tre nye stillinger. Jeg opplevde at vi hadde hatt god dialog hele tiden med [enhetsleder for 

barne- og familieenheten] angående utfordringene i barnevernet. Vi var kjent med 

utfordringer, men at tjenesten var på god vei. Så kom den veldig overraskende henvendelsen. 

Den kom brått på og den gikk ikke tjenestevei. Vi hadde et møte, og da sa avdelingsleder at 

enhetsleder [for barne- og familieenheten] hadde bedt henne gjøre det slik. Jeg mener at slike 

henvendelse[r] angående bemanningsutfordringer burde gått tjenestevei.»  

«Nei, vi anså ikke henvendelsen (eposten) som en varsling etter arbeidsmiljøloven. Vi så det 

ikke som en varsling, men mer som en behovsbeskrivelse (om ekstra bemanning). Vi så ikke 

på det at man måtte ha tre nye stillinger i barnevernet som en varsling. Barne- og 

familieenheten hadde ledige stillinger og vår vurdering var at enhetsleder kunne gjort 

omprioriteringer. Meldingen kom ikke tjenestevei slik vi mener at behovet skulle vært meldt 

tjenestevei.  Jeg kan ikke huske at det [at henvendelsen skulle oppfattes som et varsel] ble 

nevnt. Det ble ytret etter en tid, mener jeg.»   

Assisterende rådmann: 

«Jeg har vært involvert i [barnevernleder fram til 2015]s varsel. Vi hadde et møte hvor vi 

gikk gjennom varslingsrutinene mv. Da kom det et varsel, som ble håndtert som det. Det som 

gikk fra [barnevernleder] til rådmann, ordfører, fylkesmann var mer en beskrivelse av 

hvordan man så på situasjonen på den tiden. Det kom i etterkant av at det ble orientert om at 

tjenesten ikke ville få de tre stillingene man ønsket. Henvendelsen ble vurdert som uenighet 

om budsjettbevilgninger. Hvis slike henvendelser skal behandles som varsel har man en stor 

jobb foran seg i kommunen.» 

«[…] Eposten fra [barnevernleder] ble sett på som en henvendelse, ikke som et varsel. Den 

var en generell beskrivelse av at tjenesten ikke var i stand til å oppfylle sin rolle.  

Henvendelsen fra [barnevernleder] gjaldt ikke noen spesielle personer. [Barnevernleder fram 

til 2015] sitt varsel oppfylte formkravene i tillegg til at den gjaldt en konkret person. Den ble 

fremmet som et varsel og det ble pekt på at det var rådmannen som hadde handlet 

kritikkverdig.» 

«Vi registrerer at det er ulike oppfatninger om hva som er varsel. Avdelingsleder, som hadde 

alle fullmakter, burde iverksatt tiltak for å bøte på den manglende kapasiteten. Kanskje det 

var et forsøk på å fraskrive seg ansvaret.» 

 «Det var usikkerhet om dette var et varsel eller bare meningsytring/meningsutveksling. 

Jeg kjenner ikke til at [barnevernleder] eller andre uttalte at det var et varsel.» 

Kommunalsjef oppvekst: 

«Det var en e-post fra [barnevernleder] november 2016, til rådmannen med kopi til 

fylkesmannen og alle ansatte. Da måtte vi starte en prosess. Det gikk en uke eller to, så fikk vi 

brev fra fylkesmannen. Varsling foregår ikke på den måten, da må du kalle det et varsel. Hvis 

det var spørsmål om flere stillinger skulle det vært tatt opp med enhetsleder. Enhetsleder 
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hadde kort tid før sagt at vi ikke hadde bruk for flere stillinger, så vi fant innholdet i e-posten 

merkelig.» 

«Det ble vurdert [om henvendelsen omfattes av reglene for varsling]. Konklusjonen var at 

den ikke var det.» 

«Den fra [barnevernleder] var ikke en varsling. Den ble ikke kalt for en varsling av 

[barnevernleder]. Den gjaldt bemanning, og enhetsleder har ikke bedt om mer bemanning på 

dette tidspunktet.» 

Personalsjef: 

«[Barnevernleder] sendte e-post 11. november til rådmannen hvor hun sa at det skulle anses 

som et varsel. Tillitsvalgt [barnevernleder fram til 2015] sender et varsel 23.11. som 

omhandler akkurat det samme. [Barnevernleder fram til 2015]s henvendelse har blitt 

behandlet som varsel, til punkt og prikke. [Jeg er] ikke kjent med hvordan barnevernleders 

henvendelse har blitt behandlet. Innholdet var det samme, forskjellen var at 

[barnevernleder]s melding ble sendt til Fylkesmannen. Min vurdering i dag er at det ikke er 

varsling etter arbeidsmiljøloven § 4-2, mer en faglig uenighet, om bemanning. I dag ville 

henvendelsen blitt nøye vurdert om det var en varsling etter arbeidsmiljøloven og da hvordan 

den skulle bli behandlet videre. 

«Det [at henvendelsen skal oppfattes som et varsel] sto i e-posten til rådmannen. [Det] ble 

sendt kopi til Fylkesmannen fordi hun hadde varslet kommunens ledelse flere ganger uten at 

det hadde skjedd endring.» 

Daværende enhetsleder for barne- og familieenheten: 

«Et notat fra barnevernstjenesten ble sendt til rådmannen 26.10.2016. Rådmannens 

ledergruppe var i møte med barneverntjenesten etter det, kanskje en uke etterpå. Der var alle 

ansatte, avdelingsleder pluss jeg som enhetsleder. En ansatt stilte spørsmål om rådmannen 

har fått tid til å se på det interne notatet. Hun svarte ja, og at det ikke blir aktuelt med økt 

bemanning. Det var et slag i ansiktet på de ansatte. De hadde gjort en god jobb med notatet. 

[…] 8. november skriver [barnevernleder] som avdelingsleder en mail til rådmannen, med 

kopi til meg, kommunalsjef, hovedverneombud og Fylkesmannen i Finnmark.» 

«Det ble sendt et formelt varsel fra [barnevernleder fram til 2015] 23.11.2016. Jeg orienterte 

videre om at det var kommet et varsel. Jeg hadde et møte med varsler. Jeg begynte å fylle ut 

oppfølgingsskjema. Sendte det videre til rådmannen 28.11.2016.» 

«Etter min mening foreligger det to varslinger. […] Vi har varslet over tid om avvik fra 

fylkesmannen, i forbindelse med kvartalsrapporteringer, situasjonsbeskrivelser og innspill til 

økonomi, for å synliggjøre for at man måtte ha en bemanning som tok høyde for 

sykefraværet.» 

Barnevernleder fram til 2015: 

«Jeg sendte et varsel og [barnevernleder] sendte et varsel til rådmannen om at vi ikke klarte 

å oppfylle lovkravene på grunn av uforsvarlig bemanning. [Barnevernleder] (som leder) 

sendte kopi av varselet til fylkesmannen som barnevernets tilsynsmyndighet. På bakgrunn av 

det har vi forstått at kommunen valgte å ta barneverntjenesten ut av barne- og familieenheten 

og gjøre det til en egen enhet underlagt en annen kommunalsjef. Jeg tror at det at 

[barnevernleder] valgte å peke på rådmannen som ansvarlig, og at varselet også ble sendt 

Fylkesmannen førte til at rådmannen valgte å omorganisere. Omorganiseringen innebar ikke 

å lukke varselet, det vil si gjøre noe med det som var varslet om uforsvarlighet. Da ville vi ha 

fått tilført ressurser. Det var ikke løsningen på et ressursspørsmål. Rådmannen omorganiserte 

og satte inn en annen ledelse. Vi hadde ikke hørt noe om omorganisering før senhøsten 2016 

(rundt november?) Jeg tenker at det er gjengjeldelse overfor varsle[r]. Jeg sendte ikke mitt 
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varsel til fylkesmannen. Mitt varsel ble håndtert slik det skal, slik jeg oppfatter det. Jeg hadde 

møte med rådmannen og noen i ledergruppa, og jeg fikk svar fra ordfører om hvordan det ble 

håndtert. Jeg tror ikke [barnevernleder]s varsel ble håndtert etter varslingsreglementet.» 

«Jeg varslet ikke eksternt. [Barnevernleder] valgte å varsle eksternt, til tilsynsmyndighet. Jeg 

mener det er et rimelig varsel, fordi man gjennom mange år ikke klarte å lukke avvik i 

tjenesten. Når man etter å ha fortalt rådmannen over tid at man ikke klarer å lukke avvikene, 

fikk tilbakemelding om at man i hvert fall ikke klarer å få tilført flere ressurser i 2017, mener 

jeg det er rimelig å varsle tilsynsmyndigheten. Jeg mener det var en forhastet beslutning å 

omorganisere slik det ble gjort.» 

6.1.3 Vurdering 

Varsel er å si fra om kritikkverdige forhold i virksomheten. Kritikkverdige forhold er brudd 

på lover og etiske normer. Å si fra om at barneverntjenesten ikke klarer å overholde kravene i 

barnevernloven og/eller har arbeidsforhold som strider mot arbeidsmiljølovens krav er således 

i seg selv et varsel. Det vil foreligge et annet kritikkverdig forhold dersom det er sagt fra til 

overordnet nivå at barneverntjenesten ikke vil klare å yte forsvarlige tjenester og/eller at det 

går ut over de ansattes helse dersom tjenesten ikke tilføres mer ressurser, og dette ikke blir 

fulgt opp i tilstrekkelig grad av kommunens ledelse. Det kritikkverdige ligger da i at man ikke 

gjør noe (eller nok) for å rette opp brudd på barnevernloven og/eller arbeidsmiljøloven.  

Barnevernleders e-postmelding inneholder ingen påstander om at kommunens ledelse ikke har 

reagert tilfredsstillende på informasjon om at tjenesten ikke klarer å yte forsvarlige tjenester 

eller har arbeidsforhold som er helseskadelige. Det gjøres kun oppmerksom på at tjenesten 

ikke ivaretar oppgavene sine på en faglig forsvarlig måte og at arbeidsforholdene for de 

ansatte er uforsvarlige. I og med at disse forholdene innebærer brudd på henholdsvis 

barnevernloven og arbeidsmiljøloven mener vi at barnevernleder sier fra om kritikkverdige 

forhold. Henvendelsen oppfyller således definisjonen til å være et varsel. 

I kommunens varslingsrutiner stilles det under avsnittet «Framgangsmåte; før det varsles» 

spørsmål om forholdet er forsøkt tatt opp tjenestevei (med nærmeste leder). Vi oppfatter 

imidlertid ikke dette som et krav før man kan gå til det skritt å varsle, men som et råd om hva 

man bør tenke igjennom før man varsler, siden varsling kan oppleves som en belastning for 

varsleren.  

Flere av dem vi har snakket med i kommunens ledelse trekker fram at barnevernleder ikke 

kalte henvendelsen sin for et varsel og at måten den ble formidlet på ikke var i samsvar med 

kommunens varslingsrutiner. Det mener vi ikke har noen betydning for vurderingen av hva 

henvendelsen skal anses som. Barnevernleder presiserte i e-post noen dager senere at 

henvendelsen var et varsel, og det framgår av kommunens varslingsrutiner at det kan varsles 

både muntlig og skriftlig. Måten det varsles på vil altså ikke ha betydning for hvordan en 

henvendelse skal kategoriseres. Det har heller ingen betydning at det ikke ble varslet til 

nærmeste overordnede. I varslingsrutinene står det at varslet bør søkes løst tjenestevei, enten 

ved henvendelse til nærmeste leder/ansvarlig eller til et av de overordnede ledelsesnivåene.12  

Vi vil også trekke fram at kommunen har behandlet barnevernleder fram til 2015s varsel, som 

omhandlet de samme forholdene som barnevernleder hadde tatt opp i sin e-post, i samsvar 

med kommunens varslingsrutiner. Forskjellen er at det i barnevernleder fram til 2015s varsel 

uttrykkelig ble pekt på rådmannen som ansvarlig og at skjema for varsling ble brukt. Siden 

det er innholdet i en henvendelse som må være avgjørende for hva den skal kategoriseres 

som, og kommunen selv har kategorisert og behandlet barnevernleder fram til 2015s 

                                                 
12 Dette står på side 3 i retningslinjene, under avsnittsoverskriften «Hvordan kan det varsles?». 



Sør-Varanger kommune, 2017-2020, Personalforvaltning i barneverntjenesten 

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS  Side 47 

 

henvendelse som et varsel, er dette ytterligere et forhold som trekker i retning av at 

barnevernleders e-post var et varsel.  

Revisjonen vil for øvrig bemerke at det i henhold til lovforarbeidene ikke kan stilles strenge 

krav til arbeidstaker i varslingssaker. Det er arbeidsgiver som må godtgjøre (har bevisbyrden 

for) at henvendelsen ikke er å anse som et varsel og/eller at varsel ikke har blitt fremsatt på en 

forsvarlig måte.  

Etter vår oppfatning har Sør-Varanger kommune verken overfor varsler eller revisjonen 

godtgjort at henvendelsen ikke skal anses som et varsel etter arbeidsmiljølovens 

bestemmelser. Det er heller ikke godtgjort at varslingen har vært uforsvarlig.    

6.1.4 Konklusjon 

Henvendelsen fra barnevernlederen er å regne som et varsel i arbeidsmiljølovens forstand.  
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6.2 Har kommunens håndtering av varslet skjedd i tråd med 
arbeidsmiljølovens bestemmelser om varsling, samt 
kommunens retningslinjer for varsling? 

6.2.1 Revisjonskriterier 

• Alle varsler skal tas på alvor og undersøkes 

• Varsler skal ha bekreftelse innen 3 uker på at varslet er mottatt, orienteres om videre 

saksgang, samt bli underrettet om utfallet av varslingen 

• Varsel skal behandles etter forvaltningslovens saksbehandlingsregler og kommunens 

rutiner for dokumenthåndtering 

• Beslutning om å avslutte saken, håndtering og hvilke tiltak som er iverksatt skal 

dokumenteres 

• Den som varsler skal ivaretas på en god måte 

• Den/de det varsles om skal gjøres kjent med varslingen, saksgangen og gis anledning 

til å imøtegå påstander rettet mot vedkommende, og kunne fremme sin versjon av hva 

som har skjedd 

6.2.2 Data 

Intervjuer 

Nedenfor gjengis utsagn fra personer som har opplysninger om hvordan henvendelsen fra 

barnevernleder har vært håndtert.  

Rådmannen: 

«Vi satt ikke og tenkte på hvordan denne skulle behandles. Det var en melding om at 

avdelingsleder mener at tjenesten hadde behov for ekstra ressurser og det ble tatt tak i. Vi 

hadde et møte med [barnevernleder] om dette. Jeg spurte hva hun tenkte, hvorfor hun ikke 

hadde gått tjenestevei. Hun forklarte at enhetsleder hadde sagt at hun skulle gjøre det på 

denne måten. Jeg mente at hun hadde valgt å gjøre det på en ganske drastisk måte med å gå 

direkte til fylkesmannen. Jeg forklarte at det var vanskelig å opprette tre nye stillinger (dette 

er en lang prosess med utredning, kommunestyresak, evt budsjettsak osv.). Avdelingsleder 

fremholdt at hun ikke kunne fortsette som avdelingsleder hvis avdelingen ikke fikk tre nye 

stillinger. Rådmannen kan omprioritere stillinger fra andre enheter, men ikke opprette nye 

uten kommunestyrebehandling, budsjett etc. Henvendelsen ble ikke behandlet som et varsel. 

Henvendelsen ble ikke behandlet etter varslingsreglene. Vi definerte ikke dette som et varsel. 

[Barnevernleder fram til 2015] sendte noen dager senere et varsel, som ble behandlet som et 

varsel etter kommunens varslingsreglement.»  

Assisterende rådmann: 

«Jeg vet ikke om det i det hele tatt ble besluttet noe. Eposten fra [barnevernleder] ble sett på 

som en henvendelse, ikke som et varsel. Den var en generell beskrivelse av at tjenesten ikke 

var i stand til å oppfylle sin rolle. […]» 

Kommunalsjef oppvekst: 

«Rådmannen [besluttet hvordan henvendelsen skulle behandles]. Vi svarte og responderte på 

fylkesmannens brev, med pålegg om tiltak på kort og lang sikt. Men den ble ikke behandlet 

som et varsel.» 
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Barnevernleder (varsler): 

«Jeg har ikke fått noe formelt svar på eposten. Jeg har aldri fått noen tilbakemelding om 

hvordan de har valgt å håndtere det. Det henger jo veldig i lufta. […] Jeg er ikke i noen 

rettslig tvist med kommunen. Jeg blir fulgt opp med tanke på omplassering. Jeg har vurdert 

om jeg skal gå til sak, men per nå har jeg landet på at jeg ikke kan jobbe som avdelingsleder 

under en rådmann som så tydelig ikke ønsker meg der.» 

Dokumentasjon 

Tilbakemelding på referat fra møte mellom rådmann og barnevernleder 08.12.2016 

I e-post fra barnevernleder til en konsulent i kommunen gir barnevernleder tilbakemelding på 

et referat fra et møte hun hadde med rådmannen 08.12.2016 vedrørende «intern varsling». 

Tilbakemeldingen lyder slik: 

På møtet ble jeg spurt hva jeg tenkte om at jeg har skrevet under delegasjon av myndighet, og 

derved samtykket til at tjenesten var forsvarlig bemannet. Rådmannen sa at det ikke var 

hennes ansvar at barneverntjenesten var forsvarlig bemannet. Jeg svarte at jeg da jeg tok 

jobben hadde forståelsen av at rådmannen var klar over barneverntjenestens utfordringer og 

behov for økt bemanning.  

Rådmannen sa at hun var skuffet over at jeg hadde meldt til fylkesmannen, og at hun har 

syntes at jeg og hun har hatt en god dialog, men at hun åpenbart har tatt feil. Jeg stoppet 

henne til slutt og sa jeg opplevde at hun reiv kjeft. Jeg ba om at det ble innkalt til et nytt møte 

der jeg fikk ha tillitsvalgt tilstede dersom rådmannen ønsket å snakke om at hun ikke synes det 

er greit at jeg varslet fylkesmannen. 

Fint om du kan ta det ovenstående med i referatet.  

6.2.3 Vurdering 

6.2.3.1 Generelt 
Alle varsler skal tas på alvor og undersøkes. Undersøkelsen viser at barnevernleders 

henvendelse ikke formelt ble behandlet som et varsel. Budskapet ble likevel tatt på alvor, men 

det er uklart om dette skjedde først etter at tilsynsmyndighetene ba kommunen iverksette 

tiltak. Det kritikkverdige forholdet varslet dreide seg om var at kommunen ikke kunne yte 

forsvarlige barneverntjenester og at det gikk ut over helsen til de ansatte. Om det faktisk 

forelå et kritikkverdig forhold er så vidt vi har brakt på det rene ikke undersøkt. Vi kan 

dermed ikke konkludere med at dette revisjonskriteriet er oppfylt.    

6.2.3.2 Tilbakemelding til varsler 
Varsler skal ha bekreftelse innen 3 uker på at varslet er mottatt, orienteres om videre 

saksgang, samt bli underrettet om utfallet av varslingen. Undersøkelsen viser at det ikke har 

skjedd. Det er heller ikke formidlet til varsler at kommunens ledelse ikke har ansett 

henvendelsen som et varsel.   

6.2.3.3 Saksbehandling/dokumenthåndtering 
Varsel skal behandles etter forvaltningslovens saksbehandlingsregler og kommunens rutiner 

for dokumenthåndtering. Når det gjelder dette kriteriet har vi begrenset med opplysninger. 

Ingen av de foreliggende opplysningene tyder imidlertid på at saksbehandlingsreglene og 

rutinene for dokumenthåndtering er ivaretatt i denne saken, siden kommunens ledelse 

behandlet henvendelsen som et innspill i en budsjettdiskusjon og ikke som et formelt varsel.   

6.2.3.4 Dokumentasjon 
Beslutning om å avslutte saken, håndtering og hvilke tiltak som er iverksatt skal 

dokumenteres. Opplysningene som foreligger viser at tiltakene som knytter seg til forholdene 

som ble omtalt i varslet er dokumentert. Det er imidlertid ingen dokumentasjon av 

beslutningen om å avslutte saken. Når det gjelder dokumentasjon av hvordan varslet er 
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håndtert er det vår oppfatning at denne dokumentasjonen er fragmentert, ufullstendig og 

usystematisk organisert. Dokumentasjonen er således ikke fullt ut tilfredsstillende. 

6.2.3.5 Ivaretakelse av varsler 
Den som varsler skal ivaretas på en god måte. Undersøkelsen viser at barnevernleder ble 

konfrontert med det hun hadde gjort på en måte vi antar må ha vært belastende for henne. Hun 

beskriver at rådmannen kjeftet på henne, og møtereferat og e-postkorrespondanse viser at hun 

har blitt «kalt inn på teppet». Som nevnt tidligere medførte den påfølgende omorganiseringen 

også at hennes stilling endret grunnpreg uten at det ble gjort noen avtale med henne om det 

eller gjennomført en endringsoppsigelse. Varsler er etter vårt syn ikke ivaretatt på en god 

måte i denne saken.    

6.2.3.6 Imøtegåelsesrett mv. for den det varsles om 
Den/de det varsles om skal gjøres kjent med varslingen, saksgangen og gis anledning til å 

imøtegå påstander rettet mot vedkommende, og kunne fremme sin versjon av hva som har 

skjedd. I og med at varslet var rettet til og mot rådmannen og det var rådmannen som 

bestemte hvordan det skulle behandles, er det ingen tvil om at den det er varslet om er gjort 

kjent med varslingen, om saksgangen og er gitt mulighet til å imøtegå påstandene i varslet. 

Det må i denne forbindelse påpekes at varslet burde vært håndtert av andre enn rådmannen 

siden det er rådmannen som er ansvarlig for at kommunen driver virksomheten i samsvar med 

lover og regler, og varslet omhandlet lovbrudd hun var orientert om.     

6.2.4 Konklusjon 

Varslingen fra barnevernleder er ikke håndtert i samsvar med arbeidsmiljølovens 

bestemmelser eller kommunens retningslinjer om varsling. Varslet ble ikke tilstrekkelig 

undersøkt, saksbehandling, dokumenthåndtering og dokumentasjon er ikke tilfredsstillende og 

varsler har ikke fått tilbakemelding eller blitt ivaretatt på en god måte. 
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6.3 Har varsleren vært gjenstand for gjengjeldelse fra kommunens 
side? 

6.3.1 Revisjonskriterier 

• Framgangsmåten ved varsling skal være forsvarlig 

• Forsvarlig varsling skal ikke gjengjeldes 

6.3.2 Data 

Flere av opplysningene som framkommer under andre punkter i denne rapporten kan ha 

betydning for vurderingen av om varsler er utsatt for gjengjeldelse. Vurderingen som gjøres 

vil derfor ikke bare basere seg på data som presenteres her. 

Intervjuer 

Barnevernleder (varsler): 

På spørsmål om hvorfor hun ikke ble tilbudt enhetslederstillingen uten utlysning svarer hun 

slik: 

«Jeg mener det er en del av en gjengjeldelse fordi jeg valgte å varsle. Det har vært antydet at 

jeg ikke har gjort jobben godt nok, men jeg har aldri blitt konfrontert med dette tidligere. Jeg 

fikk aldri noen advarsel, skriftlig eller muntlig, om at jeg ikke gjorde jobben min.» 

Øvrige utsagn fra barnevernleder som kan relateres til eventuell gjengjeldelse: 

 

«Nei [det ble ikke gjort noen utredning før beslutning om å omorganisere ble tatt]. Etter at 

jeg sendte varselet ble jeg fryst ut, og jeg ble ikke involvert eller fikk informasjon. Jeg hadde 

et greit forhold til rådmannen før jeg sendte varselet. Det endret seg markant etter det.  

Jeg hadde et møte med rådmannen i begynnelsen av desember. Rådmannen uttrykte at hun 

var skuffet over meg, og hun kjeftet på meg. Hun sa at det var mitt ansvar at tjenesten er 

forsvarlig, at jeg hadde tatt over tjenesten slik den var. Hun sa at tjenesten var mitt ansvar, 

ikke hennes. Før varslet var rådmannen mye mer involvert i barneverntjenesten. Dette endret 

seg etter varslet.» 

«Jeg ble ikke involvert [i omorganiseringen]. Jeg ble informert da beslutningen var tatt. I 

begynnelsen av januar 2017 fikk jeg beskjed om at jeg skulle fungere som før, som 

avdelingsleder med de samme fullmakter/delegasjoner som før, inntil ny delegasjon var på 

plass. I løpet av januar 2017 etterspurte jeg muntlig og skriftlig om ny sub-delegasjon. Det 

kom ikke på plass. Jeg fikk ikke noe svar. Den siste mailen jeg sendte var 1. februar, hvor jeg 

presiserte at det ikke var ny delegasjon på plass. I møte dagen etterpå, den 2. februar 2017, 

fikk jeg beskjed om at jeg ikke ville få delegert noe av den myndighet jeg hadde før. Jeg skulle 

bare fungere som en faglig pådriver. Denne beskjeden fikk jeg av kommunalsjef [oppvekst], 

enhetsleder [konstituert enhetsleder for barnevernet] og konsulent […].» 

«Jeg søkte på stillingen [som enhetsleder] ved første gangs utlysning. Jeg fikk beskjed om at 

det ville bli lyst ut en gang til fordi det ikke var nok kvalifiserte søkere. Jeg vet ikke hvor 

mange søkere det var. Jeg var ikke på intervju. Ved andregangsutlysningen søkte jeg ikke. Jeg 

kunne ikke slåss mot dette lenger, og søkte da om omplassering.» 

«Jeg sitter med en bekymring for den kulturen som ser ut til å få feste seg hos kommunen som 

arbeidsgiver. Jeg oppfatter at jeg blir straffet fordi jeg har sagt ifra. Kommunen har fått lov 

til å holde på i to år. Det viser til andre ansatte at sier man ifra så er det dette du kan vente 

deg. Det får lov til å etablere seg en fryktkultur. Ledelsen ønsker ikke lojalitet, men lydighet. 

Enten er du lydig, eller så blir du erstattet av noen som er det […]. Jeg tror ikke dette er 

enestående. Man hører, man ser, man undrer seg. Det brukes en taktikk med «splitt og hersk». 
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[…] Prøver å spille oss opp mot hverandre. At enhetsleder ikke hadde gjort sin jobb. Og at 

jeg ikke hadde gjort min jobb.» 

Barnevernleder fram til 2015 svarer følgende på spørsmål om hva som var årsaken til at noen 

ikke ble involvert i omorganiseringsprosessen: 

Man kan tolke det dithen at de hadde mistillit til avdelingsleder [barnevernleder], etter 

hennes varsel. Rådmannen har faktisk fratatt [barnevernleder] alle fullmaktene etter 

delegasjonsreglementet. Jeg vet ikke om at hun hadde fått noen signaler fra ledelsen om at 

hun ikke gjorde jobben sin før dette. Jeg oppfattet [barnevernleder] som en veldig god leder. 

Hun ivaretok oppgavene veldig bra. Hadde hun ikke fylt lederrollen sin burde hun fått 

signaler og veiledning og tilrettevisning. Meg bekjent har hun ikke fått det. Hun utførte 

jobben sin på en god måte, både når det gjelder økonomi, fag og personale.» 

Barnevernleder fram til 2015 svarer følgende på spørsmål om hvordan henvendelsen til 

barnevernleder ble behandlet:  

«Etter at varselet ble sendt var [barnevernleder] i noen møter med rådmannen. Hun kom 

tilbake ganske rystet. Hun var blitt kjeftet på, slik jeg forsto det. Da kom den beskjeden fra 

ledelsen om omorganiseringen. Vi oppfattet det slik at vi hadde en rådmann som var rimelig 

forbannet.» 

6.3.3 Vurdering 

6.3.3.1 Framgangsmåte 
Framgangsmåten ved varsling skal være forsvarlig. Undersøkelsen viser at varslingen skjedde 

ved at det ble sendt en e-post til rådmannen, Fylkesmannen i Finnmark, alle ansatte i 

barneverntjenesten, kommunalsjef helse, omsorg og velferd, enhetsleder for barne- og 

familieenheten og hovedverneombudet. Det var altså ingen utenfor kommunen eller 

tilsynsmyndighetene som ble orientert. Vi er usikre på om det var berettiget å sende kopi av e-

posten til alle ansatte i barneverntjenesten, men vi vil ikke karakterisere det som uforsvarlig 

siden de alle var berørt og sannsynligvis også allerede kjent med forholdene som ble tatt opp i 

e-posten. Videre vil det i henhold til arbeidsmiljøloven alltid være forsvarlig å varsle 

tilsynsmyndighetene. Vi vurderer derfor at framgangsmåten ved varslingen har vært 

forsvarlig. 

6.3.3.2 Gjengjeldelse 
Det er under forrige punkt slått fast at varslingen var forsvarlig. Forsvarlig varsling skal ikke 

gjengjeldes. Det framgår av kommunens retningslinjer for varsling at vernet mot gjengjeldelse 

gjelder alle former for gjengjeldelse, for eksempel dårligere lønnsutvikling, ubegrunnet 

omplassering, fratakelse av arbeidsoppgaver, trakassering og oppsigelse.  

Det som skjedde med barnevernleder etter at hun sendte e-posten 8. november 2016 var – slik 

vi har oppfattet det – at hun ble konfrontert med det hun hadde gjort på en bebreidende måte, 

hun ble kjeftet på og senere fratatt myndigheten hun hadde som leder av tjenesten. Fra å ha 

vært leder med myndighet til å fatte vedtak etter barnevernloven og håndtere økonomi, 

personale og fag/oppgaveløsning, satt hun etter omorganiseringen tilbake med utelukkende 

faglige oppgaver. Dette skjedde til tross for at hun hadde rettslig krav på den nyopprettede 

stillingen som enhetsleder i barneverntjenesten. Omorganiseringen ble videre hastig 

gjennomført til tross for at det ville ha vært naturlig å avvente ulike planer som var «på 

trappene» og rådmannens behov for tettere oppfølging kunne vært løst på en praktisk måte i 

stedet for å gjennomføre en formell omorganisering. Kommunens ledelse har gitt uttrykk for 

saklige argumenter for hvorfor det var nødvendig å omorganisere barneverntjenesten. Etter å 

ha gjennomført denne undersøkelsen framstår det imidlertid for revisjonen som 

omorganiseringen primært ble gjennomført for å skape en mulighet til å fjerne barnevernleder 
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fra stillingen. Vi kan ikke si at det faktisk var slik, men det er inntrykket vi sitter igjen med. 

Vi mener altså at barnevernleder sannsynligvis er utsatt for gjengjeldelse fra kommunens side. 

6.3.4 Konklusjon 

Barnevernleder har etter revisjonens vurdering vært gjenstand for gjengjeldelse fra 

kommunens side. 

6.4 Konklusjon 

Kommunens håndtering av varsling fra barnevernleder har ikke skjedd i tråd med regelverket. 

Henvendelsen fra barnevernleder er å regne som et varsel i arbeidsmiljølovens forstand, men 

den er ikke håndtert i samsvar med arbeidsmiljølovens bestemmelser eller kommunens 

retningslinjer for varsling. Varslet ble ikke tilstrekkelig undersøkt, saksbehandling, 

dokumenthåndtering og dokumentasjon er ikke tilfredsstillende og varsler har ikke fått 

tilbakemelding eller blitt ivaretatt på en god måte. Barnevernleder har etter revisjonens 

vurdering vært gjenstand for gjengjeldelse fra kommunens side. 
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7 BLIR SYKEMELDTE I BARNEVERNTJENESTEN FULGT 
OPP I TRÅD MED REGELVERKET? 

7.1 Revisjonskriterier   

• Kommunen skal utarbeide oppfølgingsplan i samarbeid med den sykemeldte 

arbeidstaker innen 4 uker når det ikke er åpenbart unødvendig 

• Oppfølgingsplanen skal inneholde en vurdering av arbeidstakers arbeidsoppgaver og 

arbeidsevne, aktuelle tiltak i arbeidsgivers regi, aktuelle tiltak med bistand fra 

myndighetene og plan for videre oppfølging 

• Kommunen skal innkalle den sykemeldte arbeidstaker til dialogmøte om innholdet i 

oppfølgingsplanen innen 7 uker, med mindre det er åpenbart unødvendig 

• Kommunen skal delta på dialogmøte med den sykemeldte arbeidstaker innen 26 uker i 

regi av NAV 

• Kommunen skal kunne dokumentere hvordan kravene til oppfølgingsplan og 

dialogmøte har vært fulgt opp, herunder hvem som har vært innkalt til og deltatt i 

dialogmøte 

• Kommunen bør benytte seg av de rettighetene den har etter IA-avtalen 

7.2 Oppfølgingsplaner og dialogmøter 

7.2.1 Data 

Dokumenter 

Ifølge opplysninger vi har fått fra kommunen var ni ansatte i barneverntjenesten sykemeldt i 

minst syv uker sammenhengende i perioden 2017-2018. Av disse var åtte sykemeldt i minst 

26 uker sammenhengende. Vi har mottatt dokumentasjon som viser at det er gjennomført 

dialogmøte i regi av kommunen for åtte av de sykemeldte arbeidstakerne og dialogmøte i regi 

av NAV for syv av de sykemeldte. Det framgår videre av dokumentasjonen at dialogmøte 

NAV innkalte til for to av de sykemeldte ikke kunne godkjennes som dialogmøte fordi 

arbeidsgiver ikke møtte eller meldte forfall kort tid før møtet skulle avholdes. 

Dokumentasjonen viser dermed at fem av de sykemeldte har hatt dialogmøte i regi av NAV 

hvor kommunen som arbeidsgiver har vært representert. 

Ved ferdigstilling av rapportens datadel (03.05.2019) hadde vi bare mottatt oppfølgingsplan 

for en av de sykemeldte. Kommunen har forklart at det ikke foreligger oppfølgingsplaner i de 

fysiske arkivene ved personalavdelingen eller i barneverntjenesten, men at de kan ligge i det 

elektroniske systemet de brukte fram til august 2018. Vi har videre fått opplyst at det kan 

være mulig å få oppfølgingsplanene fra NAV.  

Overnevnte oppfølgingsplan er datert 15.09.2018 og inneholder beskrivelse av den 

sykemeldtes stilling, ordinære arbeidsoppgaver, tiltak for å få arbeidstaker tilbake i arbeid og 

en vurdering av tiltakenes effekt. Det er krysset av for at det er behov for bistand fra 

bedriftshelsetjenesten. Det framgår ikke hvilke oppgaver den sykemeldte arbeidstaker kan 

eller ikke kan utføre eller hvordan den videre oppfølging skal foregå. Ett av tiltakene er 

imidlertid at det skal være oppfølgingssamtaler med personalsjef og HMS-rådgiver. I planen 

er det opplyst at arbeidstaker ble sykemeldt 10.08.2018. 

Etter ferdigstilling av rapportens datadel har vi mottatt oppfølgingsplaner for ytterligere fem 

personer. Bare to av disse er blant de arbeidstakerne vi har bedt om oppfølgingsplan for. 

Oversendelsen omfatter dog ikke oppfølgingsplaner for den tidsperioden revisjonen har sett 

nærmere på og bedt dokumentert. I det første tilfellet starter aktuell sykefraværsperiode 13. 
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02.2017, mens oppfølgingsplanen er datert 27.03.2019 og ser dermed ut til å omhandle en 

seinere sykefraværsperiode. I det andre tilfellet har vedkommende to sykefraværsperioder, der 

det bare er mottatt oppfølgingsplaner for den siste perioden. For de tre siste ansatte som vi har 

mottatt oppfølgingsplan for, dreier det i ett tilfelle seg om sykefravær helt tilbake til 2016 der 

den ansatte formelt sett ikke var ansatt i barnevernstjenesten i sykefraværsperioden, mens de 

to øvrige har sykefravær henholdsvis medio og ultimo 2018.  

Ingen av oppfølgingsplanene for de fire med ansettelsesforhold i barnevernstjenesten 

inneholder beskrivelse av arbeidstakers ordinære arbeidsoppgaver. I to tilfeller foreligger det 

dog en kort vurdering fra arbeidstakers side om at helsetilstanden medfører at de ikke vil 

kunne klare å utføre noen av sine ordinære arbeidsoppgaver. I én av de to øvrige sakene har 

arbeidstaker angitt noen arbeidsoppgaver som vedkommende vurderer å kunne utføre. Alle 

oppfølgingsplanene inneholder beskrivelse av tilretteleggingstiltak som enten er besluttet 

gjennomført eller som har blitt foreslått. Alle oppfølgingsplanene angir dato for evaluering, 

mens det for tre av fire ansatte fremgår eksplisitt av oppfølgingsplanene videre oppfølging. 

Revisjonen merker seg at tidsrommet mellom første fraværsdag og dato for 

oppfølgingsplanene for tre av fire ansatte er mellom 7 og 16 uker, mens det i 

oppfølgingsplanen for den fjerde ansatte ikke er angitt første dato i sykemeldingsperioden. 

Intervjuer 

Revisjonen har i intervjuer fått opplysninger om hvordan kommunens sykefraværsoppfølging 

har vært. Nedenfor framgår utsagn fra personer som har kjennskap til dette. 

Assisterende rådmann: 

«Jeg kjenner til at det har vært sykemeldingsoppfølging. Noen har nektet å møte, med 

påfølgende advarsel. Vi har ikke hatt mulighet til å iverksette tiltak som har kunnet bedre 

situasjonen. I denne saken har AMU vært inne ved flere anledninger. Også Arbeidstilsynet og 

konsulenter har vært inne, for å få ned konfliktnivået og sykefraværet. Det ser ikke ut til å ha 

hatt den ønskede effekten.» 

Kommunalsjef oppvekst: 

«Ja, det gjør vi [utarbeider oppfølgingsplan for alle ansatte som har vært sykemeldt i mer enn 

fire uker]. Vi er IA-bedrift. Vi fikk hjelp av personalavdelingen. Vi hentet inn [konstituert 

enhetsleder], og vi kunne ikke la henne gjøre alt. Det var flere fra personalavdelingen som 

var inne i oppfølgingsarbeidet.» 

«Ja [det er avholdt dialogmøte med alle ansatte som har vært sykemeldt i mer enn syv uker].» 

Personalsjef: 

«De begynte å bli sykemeldt etter at jeg tiltrådte som personalsjef. I slutten av februar, 

begynnelsen av mars 2017. Vi hadde alle de sykemeldte inne til samtale. Jeg gjennomførte 

disse samtalene. Det kom fram i alle samtalene at det ikke var mulig å tilrettelegge på 

nåværende tidspunkt. Nøyaktig hvor mange jeg hadde samtale med husker jeg ikke, kanskje 6-

7 stykker. Jeg og enhetsleder hadde alle ansatte inne til oppfølgingssamtaler en måned etter 

det. Tilbakemelding også da var at det ikke var mulig med tilrettelegging. Etter de møtene var 

det enighet om at enhetsleder skulle følge dem opp uten bistand fra personal. [Det er] på 

mange måter hun som sitter på flere detaljkunnskaper. [Jeg] vet at NAV innkalte til 

dialogmøte. Her har det vært ulikt hvem som har møtt fra arbeidsgiver. Noen ganger 

kommunalsjef, noen ganger fra personal, noen ganger enhetsleder. De første månedene var 

det ikke mulig å utarbeide en oppfølgingsplan/tilrettelegge. Møtene vi har hatt har vært inne i 

oppfølgingsplanen. Det ble skrevet referat fra hvert møte.» 
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Konstituert enhetsleder: 

«Jeg og personalsjefen […] hadde individuelle samtaler med alle. Det er dokumentert. 

[Personalsjef] skrev referat. Vi fikk tilbakemelding om at det ikke var mulig å tilrettelegge. 

Jeg tenker at det hadde sammenheng med at de ønsket å ha den tidligere lederen, ikke meg. I 

forhold til NAV ble det utarbeidet planer.» 

«Noen møter kunne jeg ikke delta på. Jeg var på jobb til alle døgnets tider. Det var et veldig 

hektisk år. I all hovedsak ble de fulgt opp. [Jeg] passet på å invitere dem til jobb selv om de 

var sykemeldt, for eksempel til kaffe på fredagene. Noen kom og noen kom ikke.» 

Nåværende enhetsleder: 

«Ja [det er utarbeidet oppfølgingsplan for alle ansatte som har vært sykemeldt i mer enn fire 

uker], i alle sykefravær. Det er jeg opptatt av. Vi har et HMS-team med tillitsvalgt, 

verneombud og meg (enhetsleder). Tidligere også stedfortreder. Vi har møte hver fjortende 

dag. Det er helt nødvendig. Vi har utarbeidet en handlingsplan for tjenesten (hms-plan).» 

Hovedtillitsvalgt: 

«Til å begynne med, jeg tror det var i mars 2017, fikk jeg tilbakemelding om at de ikke hadde 

fått sykefraværsoppfølging med de nye lederne. De ville ikke ha møte med dem. De fikk ikke 

den rette oppfølgingen til å begynne med, og det ga vi tilbakemelding til rådmann og leder 

om. Enhetslederne hadde nesten ikke hatt kontakt med de sykemeldte. Jeg vet ikke om det var 

at de ansatte ikke ville ha kontakt eller om enhetslederne ikke gjorde det de skulle. Men 

arbeidsgiver har en plikt til å være pådriver. […] Det er to som er sykemeldt nå, og de vil ikke 

ha kontakt med den nye enhetslederen. De har nesten startet en ny sak mot den nye 

enhetslederen. Dette er en veldig krevende prosess. […] Jeg er ikke sikker på hvordan det var 

med [tidligere enhetsleder for barne- og familieenheten], men jeg tror ny leder prøver å følge 

opp det som skal gjøres i forhold til sykemeldte. I 2017 var det ikke på stell. Jeg fikk 

tilbakemeldinger om at det ikke hadde vært dialogmøter. Det virker som ny enhetsleder 

prøver å følge kravene som er til dette.»  

Barnevernleder fram til 2015: 

«Det er formelle krav i IA-avtalen hvordan sykemeldte skal følges opp. Det er egne skjemaer i 

kommunens elektroniske system i forhold til oppfølging av sykemeldte. Hvorvidt det ble laget 

planer for de som var sykemeldt i 2017 vet jeg ikke. Jeg var med som tillitsvalgt i dialogmøte 

med både ledelsen og NAV, men jeg vet ikke om det var noen oppfølgingsplan.» 

«Jeg deltok som tillitsvalgt for noen. Flere ganger for [barnevernleder], og for andre ansatte. 

I dialogmøter på NAV var det varierende frammøte fra ledelsen, men aldri av hun som var 

enhetsleder.» 

En tillitsvalgt i barneverntjenesten: 

«Ingen har fått oppfølgingsplan. De første ble sykemeldt februar 2017. I løpet av 

februar/mars var omtrent alle sykemeldt, bortsett fra [en ansatt]. Ledelsens håndtering av 

[barnevernleder] og tjenesten slo beinene under oss.» 

Verneombud: 

«Den 27. februar 2017 sendte jeg forespørsel til personalsjef angående oppfølging av 

sykemeldte. Jeg spurte hvem som skulle følge opp de sykemeldte. Det var brudd på IA-avtalen. 

Det var stor kræsj. Jeg syntes synd på [konstituert enhetsleder] som kom inn i det. Det var 

ikke bra de første månedene. Det ble ytret at folk valgte å sykemelde. At det var en aksjon. Det 

var utrolig provoserende når jeg vet hvordan folk hadde det. Det var akkurat som om de ikke 

trodde på dem. Sterke flotte damer som bare brøt sammen. Jeg var utenfor tjenesten og til og 
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med jeg hadde problemer med å få sove. […] Det var mye rot i dialogsamtalene. Det var mye 

hipp som happ hvem som fikk oppfølging og hvordan man ble behandlet i denne prosessen.» 

En ansatt som er sykemeldt på tidspunktet for gjennomføring av intervjuet: 13 

«Det [utarbeidelse av oppfølgingsplan] skulle vært gjort innen 7. september, jeg har levert en 

oppfølgingsplan elektronisk på NAV. Før det var det ikke noen oppfølging. Jeg var denne uka 

og snakket med personal. De innrømte at fristene for oppfølging var brutt. Jeg vet ikke om det 

var oppfølgingsplaner.» 

«Jeg vet at det var dialogmøter [konstituert enhetsleder] ikke var på. Hun hadde et vanvittig 

arbeidspress, men det burde vært satt av tid til dette.» 

7.2.2 Vurdering 

Oppfølgingsplaner 

Kommunen skal utarbeide oppfølgingsplan i samarbeid med den sykemeldte arbeidstaker 

innen 4 uker når det ikke er åpenbart unødvendig. Oppfølgingsplanen skal inneholde en 

vurdering av arbeidstakers arbeidsoppgaver og arbeidsevne, aktuelle tiltak i arbeidsgivers 

regi, aktuelle tiltak med bistand fra myndighetene og plan for videre oppfølging.  

Det har i intervjuene fremkommet motstridende opplysninger hvorvidt det har blitt utarbeidet 

oppfølgingsplaner for de sykemeldte ved barnevernstjenesten innen 4 ukers fristen. 

Alle de oppfølgingsplanene revisjonen har sett nærmere på er utarbeidet mer enn fire uker 

etter første sykefraværsdag. På bakgrunn av tilbakemelding fra kommunen fremstår det noe 

uklart i hvilken grad det i kommunens arkivsystem kan finnes oppfølgingsplaner som er 

utarbeidet tidligere i sykefraværsperioden.  

Etter revisjonens oppfatning er de undersøkte oppfølgingsplanene i all hovedsak innenfor 

lovens minimumskrav. Det kan imidlertid stilles spørsmål om vurderingene av 

arbeidstakernes arbeidsoppgaver og arbeidsevne er godt nok beskrevet i planene. Etter 

revisjonens vurdering er ikke kravet om angivelse av videre oppfølging tilfredsstillende 

beskrevet i to av de mottatte oppfølgingsplanene. 

Dialogmøter 

Kommunen skal innkalle sykemeldte arbeidstakere til dialogmøte om innholdet i oppfølgings- 

planen innen 7 uker, med mindre det er åpenbart unødvendig. Undersøkelsen viser at det er 

dokumentert at kommunen har gjennomført dialogmøter med åtte av ni sykemeldte i perioden 

2017-2018.  

Kommunen skal delta på dialogmøte med den sykemeldte arbeidstaker innen 26 uker i regi av 

NAV. Det foreligger dokumentasjon som viser at kommunen har deltatt på slikt dialogmøte 

for fem av åtte sykemeldte arbeidstakere.  

7.3 Dokumentasjon av oppfølgingsplaner og dialogmøte 

7.3.1 Data 

Det framgår av forrige punkt at revisjonen bare har mottatt én av de ni oppfølgingsplanene vi har 

etterspurt, samt oppfølgingsplaner for ytterligere to av disse ansatte med annen 

sykefraværsperiode enn det som var grunnlag for vår forespørsel. Kommunen har også oversendt 

oppfølgingsplaner for tre ansatte som vi ikke har bedt om dokumentasjon for.  

                                                 
13 Intervjuet ble gjennomført 14. september 2018. 
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Kommunen har som nevnt ovenfor også opplyst at det kan ligge oppfølgingsplaner i det 

elektroniske systemet de brukte fram til august 2018 som de ikke klarer å fremskaffe, men at det 

kan være mulig å få disse fra NAV. 

Revisjonen har mottatt dokumentasjon på avholdt dialogmøte for åtte av de ni sykemeldte 

arbeidstakerne.  

7.3.2 Vurdering 

Kommunen skal kunne dokumentere hvordan kravene til oppfølgingsplan og dialogmøte har 

vært fulgt opp, herunder hvem som har vært innkalt til og deltatt i dialogmøte. Undersøkelsen 

viser at kommunen bare har klart å fremskaffe dokumentasjon av oppfølgingsplaner i én av ni 

ansatte i utvalgte sykefraværsperioder. Vi kan ikke utelukke at det faktisk er utarbeidet 

oppfølgingsplaner for alle de ni arbeidstakerne som har vært sykemeldt i minst fire uker 

sammenhengende i perioden 2017-2018, men vi kan ikke konkludere med at dette 

revisjonskriteriet er oppfylt når vi ikke har sett planene.  

 

Det stiller seg annerledes når det gjelder dokumentasjon av dialogmøtene, hvor 

dokumentasjonen mangler for bare én sykemeldt arbeidstaker.  

7.4 Rettigheter etter IA-avtalen 

7.4.1 Data 

Intervjuer 

Nedenfor følger utsagn om ulike personers kjennskap til kommunens bruk av virkemidlene i 

IA-avtalen. 

Kommunalsjef oppvekst: 

«Jeg er usikker på det [om kommunen benytter seg av kontaktperson i NAV 

arbeidslivssenter]. Vi var på møte med NAV, men tror ikke vi har benyttet dem.  

Vi har en egen HMS-rådgiver. […] Jeg tror ikke vi har fått så mye bistand fra NAV. Vi har 

nok fått veiledning og snakket med dem, men litt usikker på hvor formelt det har vært.»  

Personalsjef: 

«Det eneste jeg kjenner til er at en av de ansatte har fått hev- og senkebord (tilskudd fra 

NAV). Jeg vil tro at enhetsleder har vært i noen form for kontakt med NAV, men ikke 

personalavdelingen i forhold til oppfølging av de sykemeldte i barneverntjenesten.» 

Konstituert enhetsleder: 

«Jeg husker at jeg, [kommunalsjef oppvekst] og assisterende rådmann hadde et møte med 

dem (NAV Arbeidslivssenter).» 

Nåværende enhetsleder: 

«Ja [vi har benyttet oss av kontaktperson i NAV Arbeidslivssenter]. [hun oppgir navnet på 

kontaktpersonen.] Jeg har et møte med henne i neste uke om arbeidsmiljøet. Det begynte for 

tre måneder siden, da ringte jeg til henne for første gang. Jeg skal høre om de har noen tips 

til oss om videre arbeid med arbeidsmiljø.» 

Hovedtillitsvalgt: 

«Jeg vet at de er inne nå, men jeg tror ikke de var det i 2017. Vi fikk ny kontaktperson i fjor. 

[Han oppgir navnet på kontaktpersonen.] Hun har vært i kontakt med leder.»  
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Tillitsvalgt: 

«Jeg har ikke hørt om noen kontaktperson i NAV. […] Jeg har ikke hørt noe om det mens jeg 

var sykemeldt. Første gang jeg hørte om det var i går.» 

Verneombud: 

«Nei, de [NAV] var ikke inne.» 

Ansatt som var sykemeldt på tidspunktet for gjennomføring av intervjuet: 

«Jeg er tilbudt oppfølging fra IA-rådgiver, og så er det tenkt å koble på bedriftshelse-

tjenesten.»   

7.4.2 Vurdering 

Kommunen bør benytte seg av de rettighetene den har etter IA-avtalen. Dette vil i hovedsak 

være å benytte seg av kontaktperson til rådføring, bistand og informasjon om virkemidler og 

økonomisk støtte. I den senere tid virker kontakten med NAV Arbeidslivssenter å være 

styrket, men kontaktpersonen synes i liten grad å ha vært benyttet i 2017, da sykefraværet var 

på det høyeste. Vi mener derfor at kommunen ikke i tilstrekkelig grad har benyttet seg av 

rettighetene den har etter IA-avtalen. 

7.5 Konklusjon 

Vi kan i begrenset grad uttale oss med sikkerhet hvorvidt de sykemeldte i barneverntjenesten 

er fulgt opp i tråd med regelverket.  

Det fremkommer motstridende opplysninger om sykefraværsoppfølgingen fra ledelse og 

ansatte i intervju. Kommunen har ikke klart å fremskaffe oppfølgingsplaner som er utarbeidet 

innen 4 ukers-fristen for de utvalgte arbeidstakerne. Oversendte oppfølgingsplaner for de 

arbeidstakere som ikke var omfattet av vår undersøkelse er heller ikke utarbeidet innen den 

lovbestemte fristen. Vi kan ikke utelukke at dette skyldes problemer med å finne 

oppfølgingsplanene i tidligere arkivsystem. 

Det mangler dokumentasjon på avholdt dialogmøte i regi av kommunen for én av ni 

sykemeldte og foreliggende dokumentasjonen viser at arbeidsgiver ikke har deltatt på 

dialogmøte i regi av NAV for tre av åtte arbeidstakere som var sykemeldt så lenge 

sammenhengende at det var krav om slikt møte. Kommunen har videre ikke i tilstrekkelig 

grad benyttet seg av rettighetene den har etter IA-avtalen.  

På grunnlag av foreliggende opplysninger kan vi ikke konkludere med at de sykemeldte i 

barneverntjenesten er fulgt opp i tråd med regelverket.    
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8 KONKLUSJONER  

1) Er barneverntjenesten tilstrekkelig bemannet til å utøve forsvarlige tjenester? 

Samlet sett mener vi at kommunens barneverntjeneste over tid ikke har hatt en tilstrekkelig 

bemanning for å ivareta oppgavene på en forsvarlig måte. Opplysninger vi har fått i intervju 

kan tyde på at bemanningssituasjonen på undersøkelsestidspunktet fortsatt ikke var 

tilfredsstillende. Kompetansen er jevnt over god, men det har ikke vært tilstrekkelig omfang 

av etter- og videreutdanning.  

 

2) Har omorganiseringen av barneverntjenesten skjedd i tråd med regelverket? 

Omorganiseringen av barneverntjenesten har ikke skjedd i tråd med regelverket. Vedtaket er 

fattet av person/organ med vedtaksmyndighet, men det ble ikke gjennomført noen utredning i 

forkant av beslutningen, behovet for omorganiseringen er ikke tilfredsstillende dokumentert, 

det ble ikke gjennomført en kartlegging av risiko og mulige konsekvenser for arbeidsmiljøet 

og detble dermed heller ikke planlagt og gjennomført tiltak for å redusere mulige uheldige 

konsekvenser omorganiseringen ville ha for arbeidsmiljøet. Omorganiseringen ble videre ikke 

behandlet i arbeidsmiljøutvalget, verneombudet ble ikke involvert, tillitsvalgte ble ikke 

involvert på en tilfredsstillende måte og arbeidstakernes behov for trygghet ble ikke ivaretatt. 

Til tross for at barnevernleder hadde rett til å tiltre den nyopprettede stillingen som 

enhetsleder ble det først konstituert en annen person og senere ansatt en tredje person fast i 

stillingen som enhetsleder. Det ble heller ikke gjort en avtale med barnevernleder om endring 

av hennes stilling eller gjennomført en endringsoppsigelse. 

3) Har kommunens håndtering av varsling fra barnevernleder skjedd i tråd med 

regelverket? 

Kommunens håndtering av varsling fra barnevernleder har ikke skjedd i tråd med regelverket. 

Henvendelsen fra barnevernleder er å regne som et varsel i arbeidsmiljølovens forstand, men 

den er ikke håndtert i samsvar med arbeidsmiljølovens bestemmelser eller kommunens 

retningslinjer for varsling. Varslet ble ikke tilstrekkelig undersøkt, saksbehandling, 

dokumenthåndtering og dokumentasjon er ikke tilfredsstillende og varsler har ikke fått 

tilbakemelding eller blitt ivaretatt på en god måte. Barnevernleder har etter revisjonens 

vurdering vært gjenstand for gjengjeldelse fra kommunens side. 

4) Blir sykemeldte i barneverntjenesten fulgt opp i tråd med regelverket? 

Vi kan bare i begrenset grad uttale oss med sikkerhet hvorvidt de sykemeldte i 

barneverntjenesten er fulgt opp i tråd med regelverket.  

Det fremkommer motstridende opplysninger om sykefraværsoppfølgingen fra ledelse og 

ansatte i intervju. Kommunen har ikke klart å fremskaffe oppfølgingsplaner som er utarbeidet 

innen 4 ukers-fristen for de utvalgte arbeidstakerne. Oversendte oppfølgingsplaner for de 

arbeidstakere som ikke var omfattet av vår undersøkelse er heller ikke utarbeidet innen den 

lovbestemte fristen. Vi kan ikke utelukke at dette skyldes problemer med å finne 

oppfølgingsplanene i tidligere arkivsystem. Det mangler dokumentasjon på avholdt 

dialogmøte i regi av kommunen for én av ni sykemeldte og foreliggende dokumentasjonen 

viser at arbeidsgiver ikke har deltatt på dialogmøte i regi av NAV for tre av åtte arbeidstakere 

som var sykemeldt så lenge sammenhengende at det var krav om slikt møte. Kommunen har 

videre ikke i tilstrekkelig grad benyttet seg av rettighetene den har etter IA-avtalen.  

På grunnlag av foreliggende opplysninger kan vi ikke konkludere med at de sykemeldte i 

barneverntjenesten er fulgt opp i tråd med regelverket.    
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9 ANBEFALINGER 

På bakgrunn av de funn vi har gjort finner vi grunn til å komme med noen anbefalinger. Vi 

anbefaler at kommunen iverksetter følgende tiltak: 

• Vurderer i hvilken grad barneverntjenestens bemanningsnivå gjør den i stand til å yte 

forsvarlige tjenester, med rom for at fagpersonell kan gjennomføre nødvendig etter- og 

videreutdanning 

• Sikrer at omorganiseringer skjer i henhold til regelverk, avtaleverk og anbefalt praksis, 

herunder 

−  gjennomfører en forsvarlig utredning før omorganisering iverksettes, 

− dokumenterer behovet for omorganisering, 

− kartlegger risiko og mulige konsekvenser for arbeidsmiljøet og planlegger og 

gjennomfører tiltak for å redusere mulige uheldige konsekvenser for 

arbeidsmiljøet i samarbeid med representanter for de ansatte, 

− behandler omorganiseringer i arbeidsmiljøutvalget, 

− tar verneombud med på råd under planlegging og gjennomføring av 

omorganiseringer, 

− informerer, drøfter og tar de tillitsvalgte med på råd så tidlig som mulig, 

− ivaretar arbeidstakernes behov for trygghet gjennom åpne planprosesser, 

− lar arbeidstakerne følge oppgavene sine dersom stillingen i vesentlig grad blir 

videreført i ny organisasjon, og 

− inngår avtale med arbeidstaker eller foretar endringsoppsigelse dersom endring 

av arbeidsoppgaver innebærer endring av stillingens grunnpreg. 

• Behandler interne henvendelser i samsvar med varslingsrutinene når innholdet er av en 

slik karakter at henvendelsen kan kategoriseres som et varsel 

• Innfører rutiner som sikrer at den det varsles om ikke har noen innflytelse på hvordan 

varslet skal håndteres 

• Utarbeider oppfølgingsplaner for sykemeldte med det innhold som kreves, innen 

fristen som gjelder for dette 

• Gjennomfører og dokumenterer dialogmøter med sykemeldte 

• Deltar på dialogmøter med sykemeldte i regi av NAV 

• Benytter seg av rettighetene etter IA-avtalen når dette anses hensiktsmessig 

Anbefaling knyttet til barnevernleder 

Barnevernleder er etter revisjonens vurdering utsatt for gjengjeldelse fra kommunens side til 

tross for at det i arbeidsmiljøloven er forbud mot dette. Arbeidstakere som er utsatt for 

gjengjeldelse i strid med arbeidsmiljøloven kan kreve oppreisning og erstatning for eventuelt 

økonomisk tap14. Vi anbefaler at kommunen på eget initiativ vurderer om det skal gis slik 

oppreisning og erstatning, og om det skal iverksettes andre kompenserende tiltak knyttet til 

lovbruddet barnevernleder er utsatt for.    

  

                                                 
14 Dette framgår per i dag av arbeidsmiljøloven § 2 A-2 (3). Fram til 1.1.2017 var dette hjemlet i § 2-5. 
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10 KILDER OG LITTERATUR  

Lovverk 

• Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) 

• Lov om barneverntjenester (barnevernloven)   

• Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)  

• Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 

• Lov om folketrygd (folketrygdloven) 

• Forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenester (Forskrift 

om internkontroll etter barnevernloven) 

Lovforarbeider 

• Prop.106 L (2012-2013) Endringer i barnevernloven 

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

• Ot.prp.nr.84 (2005-2006) Om lov om endringer i arbeidsmiljøloven (varsling) 

Rettspraksis 

• Rettstidende 2001 side 418 (Kårstø-dommen) 

Avtaleverk 

• Hovedavtalen for kommunal sektor (HA), 2016/2017 

Kommunale dokumenter 

• Retningslinjer og rutiner for intern varsling i Sør-Varanger kommune (vedtatt av 

kommunestyret 29.10.08) 

• Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv, Sør-Varanger kommune (17.06.2014) 

• Administrativt delegasjonsreglement (1.5.2016) 

• Sør-Varanger kommune, Funksjonsbeskrivelse for administrativ ledelse i Sør-Varanger 

kommune» (sist revidert 1.8.2017) 

• Delegasjon fra enhetsleder til avdelingsleder (1.9.2015) 

• Vedtak vedrørende omorganisering av barneverntjenesten (3.1.2017) 

• Internt notat (19.12.2016) 

• Stillingsutlysning avdelingsleder (februar 2015) 

• Stillingsutlysning enhetsleder (udatert) 

• E-post fra barnevernleder til rådmannen, Fylkesmannen i Finnmark og flere (8.11.2016) 

• E-postveksling i etterkant av barnevernleders e-post av 8.11.2016 

• Varsel fra barnevernleder fram til 2015 (23.11.2016) 

• Vurdering og beslutning i varslingssak (barnevernleder fram til 2015) (17.1.2017) 

• Kvartalsrapportering 3. kvartal 2016 (12.10.2016) 

• Internt notat (27.10.2016) 

• Referat fra samtale (20.12.2016)  

• Tilbakemelding på referat fra møte mellom rådmann og barnevernleder 8.12.2016  

• Uttalelse fra tillitsvalgte etter drøftingsmøte 20.12.2016 (21.12.2016) 

Andre dokumenter 

• Kommunenes personalhåndbok, KS (Kommuneforlaget), 2014 

Internett: 

Fellesorganisasjonen (FO): https://www.fo.no/ 

Forandringsfabrikken: http://www.forandringsfabrikken.no/ 

https://www.fo.no/
http://www.forandringsfabrikken.no/
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VEDLEGG 1: RÅDMANNENS KOMMENTARER 

Rådmannen har ikke avgitt høringsuttalelse/  
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VEDLEGG 2: REVISJONSKRITERIER 

1) Krav til bemanning og kompetanse 

 

Krav til forsvarlighet 

I barnevernloven § 1-4 framgår det at tjenester og tiltak etter loven skal være forsvarlige. 

Bestemmelsen lovfester barnevernets plikt til å yte forsvarlige tjenester og tiltak og omfatter 

både det kommunale og det statlige barnevernet.15  

Kravet om forsvarlighet er en rettslig standard.16 Dette innebærer at det nærmere innholdet i 

kravet i vesentlig grad vil bli bestemt av normer utenfor selve loven. Forsvarlighetskravet har 

en dobbeltfunksjon. På den ene siden handler kravet om vurderinger og normer om hva som 

kan betegnes som god barnevernfaglig praksis. Samtidig er disse normene et utgangspunkt for 

å vurdere grensen mot det uforsvarlige. Forsvarlighetskravet gir dermed rom for skjønn, men 

innebærer samtidig at alle tjenester og tiltak etter barnevernloven skal være forsvarlige både 

når det gjelder innhold, omfang og når tjenestene ytes. 

Bestemmelsen innebærer at tilsynsmyndigheten kan konstatere avvik med hjemmel i 

forsvarlighetskravet, enten alene eller i kombinasjon med andre bestemmelser i 

barnevernloven.17 

Det å sørge for forsvarlige tjenester er en kontinuerlig prosess som krever systematisk arbeid 

med kvalitetsforbedring.18 Det kan for eksempel komme nye faglige retningslinjer eller ny 

fagkunnskap som må vurderes og implementeres. Det vil også regelmessig oppstå endringer i 

brukernes behov som barnevernet må ta høyde for i arbeidet med å sikre forsvarlige tjenester. 

Barneverntjenesten må til enhver tid ha en bemanning som er tilstrekkelig for å ivareta de 

oppgavene de er pålagt etter barnevernloven på en forsvarlig måte.19 Dette innebærer blant 

annet at ansatte og andre som utfører oppgaver på vegne av barneverntjenesten må ha 

tilstrekkelig kompetanse og nødvendige faglige kvalifikasjoner til å utføre de oppgavene de 

blir tildelt. 

Kommunens oppgaver 

I barnevernloven § 2-1 framgår det at kommunen er ansvarlig for å utføre de oppgaver etter 

loven som ikke er lagt til et statlig organ. Det framgår videre at det i hver kommune skal være 

en administrasjon med en leder som har ansvar for oppgaver etter denne loven. 

Administrasjonen skal utføre det daglige løpende arbeid, herunder gi råd og veiledning, treffe 

vedtak i henhold til loven, eventuelt innstille til vedtak, forberede saker for behandling i 

fylkesnemnda samt iverksette og følge opp tiltak. 

Bestemmelsen stiller ikke noen eksakte minstekrav til bemanning og de ansattes kompetanse. 

I lovforarbeidene uttalte departementet følgende om dette:20  

«Selv om flere høringsinstanser har påpekt et behov for å ta inn i loven en hjemmel til å gi 

forskrifter om bemanning, samt en lovhjemling av kommunens ansvar for etter- og 

videreutdanning, finner departementet det ikke hensiktsmessig å ta bestemmelser om dette inn 

i loven. Departementet mener likevel det er viktig å understreke betydningen av at personalet 

                                                 
15 Prop.106 L (2012-2013) Endringer i barnevernloven, på side 207. 
16 Prop.106 L (2012-2013) Endringer i barnevernloven, på side 207. 
17 Prop.106 L (2012-2013) Endringer i barnevernloven, på side 207. 
18 Prop.106 L (2012-2013) Endringer i barnevernloven, på side 207. 
19 Prop.106 L (2012-2013) Endringer i barnevernloven, på side 207. 
20 Ot.prp.nr.44 (1991–1992) Om lov om barneverntjenester (barnevernloven), på side 22. 



Sør-Varanger kommune, 2017-2020, Personalforvaltning i barneverntjenesten 

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS  Side 65 

 

som skal arbeide med disse ofte svært vanskelige sakene, er godt kvalifisert. Departementet 

mener imidlertid det bør være opp til kommunen selv hvordan dette skal ivaretas.» 

Departementet understreket i samme proposisjon at personellet er en avgjørende ressurs for å 

kunne yte forsvarlige tjenester, samt at kommunene må ha en bemanning, kompetanse og 

kvalifikasjoner som er tilstrekkelig for å ivareta sine oppgaver på en forsvarlig måte. 

Krav til bemanning 

Det finnes altså ikke i dag normer for bemanning i barnevernet. Det finnes imidlertid 

synspunkter på hvordan en slik bemanningsnorm bør være.  

I 2011 opprettet Barne-, likestillings og inkluderingsminister Audun Lysbakken 

Barnevernpanelet. I sin sluttrapport uttalte Panelet at det bør etableres en veiledende norm for 

personalressurser i det kommunale barnevernet.21 Panelet uttalte videre at en slik norm må ta 

utgangspunkt i barnebefolkningen i kommunene, demografiske og sosioøkonomiske forhold.  

Panelet presenterte flere måter å beregne bemanningen på. En måte å beregne bemanning på 

er å fastsette hvor mange stillinger en kommune skal ha ut fra sin innbyggerprofil. En annen 

form for normering er å se på hvor stor saksmengde et saksbehandlerårsverk kan håndtere. 

Panelet påpekte at en slik norm kan bidra til å sette en minimumsstandard for kommunenes 

barnevernvirksomhet gjennom at antall ansatte ses i sammenheng med den konkrete 

virksomheten og deres utfordringer.  

Panelet uttrykte videre at normering bør utvikles i samspill med barneverntjenestene og 

forskningsfeltet og være veiledende for det kommunale barnevernet. Som et utgangspunkt 

mener barnevernpanelet at ansatte i det kommunale barnevernet kan arbeide med mellom 10 

og 18 barn/unge og deres familier til enhver tid.   

Barnevernpanelet uttalte at barnevernet er et fagfelt som krever særlig ivaretakelse av et sterkt 

fagmiljø. Panelet påpekte derfor at minimumsbemanning for en tjeneste bør settes til 5 

fagårsverk, noe som vil være et viktig virkemiddel for å løse utfordringen i 

kommunebarnevernet, for å sikre tilstrekkelig og kompetent bemanning i den enkelte 

kommune. 

I Prop. 106 L Endringer i barnevernloven, uttalte departementet at det hadde merket seg 

barnevernpanelets og flere av høringsinstansenes syn på behovet for en bemanningsnorm, 

men mente at det er hensiktsmessig å vurdere andre tiltak enn juridiske virkemidler.22  

I forbindelse med utredning av ny barnevernslov (NOU 2016: 16 Ny barnevernslov) 

konkluderte utvalget med at slike bemanningskrav kan være vanskelig å realisere. Utvalget 

foreslo derfor ikke å innføre slike krav i loven.23 

Krav til faglig kompetanse 

Barnevernloven § 2-1 stiller ikke noen eksakte minstekrav til de ansattes kompetanse. Som 

tidligere nevnt sies det i lovforarbeidene at ansatte og andre som utfører oppgaver på vegne av 

barneverntjenesten må ha «tilstrekkelig kompetanse» og «nødvendige faglige kvalifikasjoner» 

til å utføre de oppgavene de blir tildelt. I forskrift om internkontroll etter barnevernloven § 4 

heter det at kommunen blant annet skal sørge for at arbeidstakerne har «tilstrekkelig kunnskap 

og ferdigheter innenfor fagområdet».  

Det tidligere nevnte barnevernpanelet uttaler blant annet at barnevernspedagog og 

sosionomutdanningene er de som i første rekke er innrettet mot å kvalifisere profesjonelle 

yrkesutøvere til arbeid innen barnevernets ulike innsatsområder.24 

                                                 
21 Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet, Barnevernpanelets rapport (2011), på side 23. 
22 Prop. 106 L Endringer i barnevernloven, på side 60. 
23 Se NOU 2016:16 Ny barnevernslov, på side 63. 
24 Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet, Barnevernpanelets rapport (2011), på side 23. 
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I forbindelse med utredning av ny barnevernslov (NOU 2016:16 Ny barnevernslov) fant 

utvalget ikke grunn til å fastsette nærmere krav til kompetanse i lov eller forskrift.25 

Tall fra SSB viser at i underkant av halvparten av årsverkene i barneverntjenesten på 

landsbasis i 2017 hadde bakgrunn som barnevernspedagoger (2827).26 Etter dette følger 

sosionomer (1655) og de med annen utdanning (1520).27 

Kommunens økonomiske ansvar for barneverntjenesten 

I barnevernloven § 9 framgår kommunens økonomiske ansvar for barneverntjenesten. Her 

heter det at den enkelte kommune skal sørge for de bevilgninger som er nødvendige for å yte 

de tjenester og tiltak som kommunen har ansvaret for etter denne loven. 

2) Krav ved gjennomføring av omorganiseringer 

Arbeidsgivers styringsrett 

En arbeidsgiver har i kraft av styringsretten adgang til å organisere, lede, kontrollere og 

fordele arbeidet, og til å ansette og si opp arbeidstakere.28 Styringsretten er fastsatt i flere 

dommer, blant annet Rt-2000-1602 (Nøkk-dommen), Rt-2008-856 (Theatercafe-dommen) og 

Rt-2009-1465. Styringsretten er imidlertid grunnleggende begrenset ved at arbeidsgiveren 

ikke rettsgyldig kan treffe beslutninger eller gi påbud i strid med lov eller de forpliktelser som 

følger av tariffavtaler eller den individuelle arbeidsavtalen. Styringsretten betegnes derfor som 

en restkompetanse. Retten til å organisere (herunder omorganisere) virksomheten ligger i 

kjerneområdet for styringsretten, og en virksomhet kan i utgangspunktet ordne sin 

administrasjon som den selv ønsker.29  

Krav til saksbehandlingen og beslutningsgrunnlaget 

Ved omorganisering og mulig nedbemanning er en tilfredsstillende saksbehandling svært 

viktig og også pålagt gjennom lov og tariffavtale for å sikre et godt beslutningsgrunnlag.  

I kommuneloven § 23 nr. 2 framgår det at administrasjonssjefen skal sørge for at 

administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den 

er gjenstand for betryggende kontroll. I lovforarbeidene sies det at det administrative 

ledelsesansvar også omfatter «et helhetlig sjefsansvar for forsvarlig saksforberedelse og 

administrasjon».30 I samme bestemmelse sies det at administrasjonssjefen skal påse at de 

saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet. Revisjonen legger til 

grunn at disse kravene også gjelder for gjennomføring av omorganisering i 

kommuneorganisasjonen.  

I Hovedavtalen (KS) for kommunesektoren anses det som avgjørende for et godt resultat at de 

ansatte og deres organisasjoner involveres så tidlig som mulig når omstillinger og reformer 

skal gjennomføres.31 Det sies videre at tjenester av god kvalitet og tilpasset brukernes behov 

forutsetter gode prosesser og medvirkning. Hovedavtalen skal gjennom ordningen med 

tillitsvalgte gi arbeidstakerne reell innflytelse på hvordan arbeidsplassen skal organiseres, og 

hvordan arbeidsmetodene skal utvikles, slik at dette bidrar til en fleksibel og brukervennlig 

tjenesteyting. I avtalens § 1-4-1 sies det at arbeidsgiver så tidlig som mulig skal informere, 

drøfte og ta de tillitsvalgte med på råd når det gjelder blant annet omorganisering/omlegging 

av driften. I avtalens § 3-1 c) framgår det at det ved endringer og omstillinger i 

kommunen/fylkeskommunen/bedriften som vil få betydning for arbeidstakerne skal 

                                                 
25 Se NOU 2016:16 Ny barnevernslov, på side 63. 
26 SSB/KOSTRA: https://www.ssb.no/statbank/table/09086/tableViewLayout1/ 
27 Se også NOU 2016:16 Ny barnevernslov, på side 61-62. 
28 Se Sivilombudsmannens uttalelse Somb-2007-1957. 
29 Se Sivilombudsmannens uttalelse Somb-2007-1957. 
30 Ot.prp.nr.42 (1991–1992) Om lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven), på side 277. 
31 KS, Hovedavtalen, 01.01.2016–31.12.2017. 

https://www.ssb.no/statbank/table/09086/tableViewLayout1/
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arbeidsgiver på et tidligst mulig tidspunkt informere, drøfte og ta de tillitsvalgte med på råd. 

Det sies videre at arbeidstakernes behov for trygghet skal ivaretas gjennom åpne 

planprosesser hvor mål og konsekvenser så langt som mulig gjøres kjent. 

I Kommunenes personalhåndbok (KS) sies det at arbeidsgivers saksbehandling står helt 

sentralt ved gjennomføring av nedbemanning eller omorganisering.32 Det sies videre at et 

første skritt i en slik prosess vil være å foreta en kritisk vurdering av dagens organisasjon og 

hvilke endringer som ønskes gjennomført. Vurderingen av behovet for omstilling bør videre 

kunne dokumenteres. Det bør også utarbeides bemanningsplan for organisasjonen som viser 

oppgavene og bemanningen ved den enkelte enhet før og etter en nedbemanning. 

Det er ikke uvanlig at kommuner har egne retningslinjer for omstilling, omorganisering og 

nedbemanning. Sør-Varanger kommune tok i bruk slike retningslinjer fra februar 2018. Dette 

innebærer at Sør-Varanger kommune ikke hadde innført slike retningslinjer da 

barneverntjenesten i kommunen ble omorganisert i 2017. Det er imidlertid utvilsomt at det på 

dette tidspunkt forelå en anerkjent praksis i kommune-Norge for hvordan omorganisering i 

kommuner skal gjennomføres. Mange av de retningslinjer som var innført i ulike kommuner 

før 2017 er bygd opp etter samme mal som Sør-Varanger kommunes retningslinjer fra februar 

2018. De tar blant annet for seg ulike roller i omstillingen, forsvarlig saksbehandling, 

informasjon og medvirkning. Noen retningslinjer inneholder også sjekklister for ulike typer 

omstilling (omorganisering, nedbemanning og virksomhetsoverdragelse).   

At det skal stilles krav til arbeidsgivers saksbehandling ved omorganisering framgår også av 

rettspraksis. I Rt-2001-418 (Kårstø) uttalte Høyesterett at arbeidsgivers styringsrett ved 

omorganisering blant annet begrenses av mer «allmenne saklighetsnormer». Det sies i 

dommen at «[u]tøvelse av arbeidsgivers styringsrett stiller visse krav til saksbehandlingen, 

det må foreligge et forsvarlig grunnlag for avgjørelsen, som ikke må være vilkårlig, eller 

basert på utenforliggende hensyn». I dommen legges det også til grunn at omorganisering 

skal skje etter en «forsvarlig prosess». Av dommen kan man også slutte at de konsekvenser 

som en omorganisering vil ha for ansatte, skal være «saklig motivert i den vedtatte 

organisasjonsendring». 

Sivilombudsmannen har i sin årsmelding for 2010 funnet grunn til å særskilt omtale 

omorganiseringer i forvaltningen, både fra et brukerperspektiv og et ansattperspektiv.33 Dette 

på bakgrunn av gjentakende problemer på dette området. Når det gjelder de ansatte uttaler 

Sivilombudsmannen at omorganiseringen må skje på en «skikkelig måte» og at «arbeidsgiver 

må være nøye med å følge de reglene som gjelder». Det uttales videre at omorganiseringer 

kan være svært krevende, både for ansatte og for virksomheten som sådan, og at det derfor er 

«all grunn for arbeidsgiver til å planlegge slike prosesser godt». Sivilombudsmannen har 

også gjennom årene uttalt seg om enkeltsaker knyttet til omorganisering, særlig om 

nedbemanning, endring av arbeidsavtaler og håndtering av overtallighet.34  

I en veileder fra Arbeidstilsynet framgår det hva arbeidsgiver skal (eller anbefales) å gjøre i en 

omstillingsprosess.35 For det første innebærer det å sikre medvirkning fra verneombud, 

fagforeningstillitsvalgte og eventuelt arbeidsmiljøutvalg. For det andre innebærer det å 

kartlegge konsekvensene av omstillingen. For det tredje innebærer det å informere om 

omstillingen, herunder om årsakene til, og målene med omstillingen. Og til sist innebærer det 

å kartlegge kompetansen, ansvaret og oppgavene til de ansatte, både i forhold til gammel og 

ny organisasjon.    

                                                 
32 Kommunenes personalhåndbok, KS/Kommuneforlaget (2014), på side 27-28. 
33 Sivilombudsmannen, Årsmelding for 2010, Dokument 4 (2010-2011), på side 49-50. 
34 Se Sivilombudsmannens uttalelser Somb-2011-605, Somb-2010-516, Somb-2007-1957 og Somb-2004-1345. 
35 Arbeidstilsynet: https://www.arbeidstilsynet.no/arbeidsforhold/omstilling/ (nedlastet 25.07.2018). 
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Arbeidsmiljølovens krav til omstillinger 

Under omstillingsprosesser som medfører endring av betydning for arbeidstakernes 

arbeidssituasjon, skal arbeidsgiver sørge for den informasjon, medvirkning og 

kompetanseutvikling som er nødvendig for å ivareta lovens krav til et fullt forsvarlig 

arbeidsmiljø.36 

I utformingen av den enkeltes arbeidssituasjon skal det gis tilstrekkelig informasjon og 

opplæring slik at arbeidstaker er i stand til å utføre arbeidet når det skjer endringer som 

berører vedkommendes arbeidssituasjon.37 

Under planlegging og gjennomføring av endringer i virksomheten skal arbeidsgiver vurdere 

om arbeidsmiljøet vil være i samsvar med lovens krav, og iverksette de nødvendige tiltak.38 

Dette innebærer at arbeidsgiver plikter å kartlegge risiko og vurdere hvilke konsekvenser 

omstillingen kan få for arbeidsmiljøet. Etter en slik kartlegging og risikovurdering må 

arbeidsgiver – i samarbeid med representanter for de ansatte - planlegge og gjennomføre tiltak 

for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser.39 

Krav til beslutningen (den personelle kompetanse) 

Hvorvidt en avgjørelse er lovlig eller gyldig beror blant annet på om avgjørelsen er truffet av 

noen som har myndighet til å treffe slik avgjørelse (personell kompetanse).40 Hvem som har 

myndighet til å treffe avgjørelser i en kommune reguleres blant annet av kommuneloven, 

særlover og delegasjoner i hver enkelt kommune.  

Folkevalgte organ 

I kommuneloven framgår det at kommunestyret er det øverste kommunale organet.41 Det 

treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller 

delegasjonsvedtak. 

Kommunestyret kan tildele formannskapet, utvalg, styre for institusjon eller 

administrasjonssjefen myndighet til å opprette og nedlegge stillinger og til å treffe avgjørelser 

i personalsaker.42 

Kommunestyret velger selv formannskap.43 Formannskapet behandler forslag til 

økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak. For øvrig fastsetter kommunestyret selv området 

for formannskapets virksomhet. Formannskapet kan tildeles avgjørelsesmyndighet i alle saker 

hvor ikke annet følger av lov.  

Kommunestyret kan selv opprette faste utvalg for kommunale formål eller for deler av den 

kommunale virksomhet.44 Kommunestyret fastsetter selv området for de faste utvalgs 

virksomhet. Slike utvalg kan tildeles avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor ikke annet følger 

av lov. 

Det skal i alle kommuner opprettes ett eller flere partssammensatte utvalg - 

administrasjonsutvalg - for behandling av saker som gjelder forholdet mellom kommunen 

som arbeidsgiver og de ansatte.45 Mulige arbeidsområder for administrasjonsutvalget kan 

                                                 
36 Arbeidsmiljøloven § 4-2 (3). 
37 Arbeidsmiljøloven § 4-2 (2) e. 
38 Arbeidsmiljøloven § 3-1 (2) d. 
39 Se Arbeidstilsynet: https://www.arbeidstilsynet.no/arbeidsforhold/omstilling/ 
40 Se kommuneloven § 59. Se også Kommunal- og moderniseringsdepartementet; Lovlighetskontroll etter 

kommunelovens § 59; Veileder H-2299 (21.10.2013). 
41 Kommuneloven § 6. 
42 Kommuneloven § 24. 
43 Kommuneloven § 8. 
44 Kommuneloven § 10. 
45 Kommuneloven § 25. 
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være ansettelsessaker, omgjøring og endring av stillinger, reglement, instrukser, permisjoner, 

tolking av avtaler, utarbeiding av personalpolitiske retningslinjer med mer.46  

Kommunestyret kan selv bestemme at formannskapet eller et fast utvalg skal ha myndighet til 

å treffe vedtak i saker som skulle vært avgjort av annet organ, når det er nødvendig at vedtak 

treffes så raskt at det ikke er tid til å innkalle dette.47 

Administrasjonen 

I hver kommune skal det ansettes en administrasjonssjef.48 Administrasjonssjefen er den 

øverste leder for den samlede kommunale administrasjon, med de unntak som følger av lov, 

og innenfor de rammer kommunestyret fastsetter.49 En sentral del av denne 

ledelsesfunksjonen er plikten til å sørge for at tjenesteapparatet til enhver tid fungerer på en 

hensiktsmessig måte.50 Administrasjonssjefen er ansvarlig for samordning og effektivisering 

av hele den kommunale virksomheten.  

Kommunalt folkevalgt organ kan gi administrasjonssjefen myndighet til å treffe vedtak i 

enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning, hvis ikke kommunestyret 

har bestemt noe annet. I lovforarbeidene uttrykkes blant annet viktigheten av at 

administrasjonssjefen gis nødvendig spillerom til å bygge opp administrasjonen og lede den ut 

fra et helhetlig perspektiv.51 Loven inneholder derfor bestemmelser som åpner mulighet for 

delegasjon av myndighet til administrasjonen i et slikt omfang og på en slik måte at 

administrasjonssjefen kan gis den nødvendige myndighet i personalsaker.   

Kommunestyret i Sør-Varanger kommune har vedtatt delegasjon av myndighet til 

administrasjonssjefen.52 Her framgår det at administrasjonssjefen gis myndighet til å treffe 

vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning. I delegasjonen 

gis det en nærmere beskrivelse av saker som ikke regnes å være av prinsipiell betydning. 

Eksempel på dette er arbeidsgiversaker, herunder opprette, nedlegge og endre stillinger 

innenfor rammen av budsjett, fastsette organisasjons- og bemanningsplaner, godkjenne 

stillingsbeskrivelser, foreta ansettelser og oppsigelser, samt fastsette 

effektiviseringstiltak/produktivitetstiltak. I delegasjonen framgår det videre at all delegert 

myndighet skal utøves i henhold til lover, forskrifter og retningslinjer gitt av overordnet 

organ, og innenfor budsjettets rammer og forutsetninger. I delegasjonen er 

administrasjonssjefen gitt anledning til å videredeleger sin myndighet til andre i 

administrasjonen (subdelegasjon). 

Administrasjonssjefen i Sør-Varanger kommune har gjennom administrativt 

delegasjonsreglement videredelegert myndighet til andre funksjoner i 

kommuneorganisasjonen, herunder kommunalsjefer, personalsjef og enhetsledere.53 I 

reglementet framgår det at kommunalsjefene er delegert rådmannens myndighet og fullmakter 

i forhold til de enheter som rapporterer til dem (jf. delegasjon fra kommunestyret til 

rådmannen). I reglementet framgår det videre at enhetslederne blant annet er delegert 

myndighet vedrørende ansettelser i ledige stillinger, disponering av enhetens budsjetter 

innenfor tildelt økonomisk ramme, samt i henhold til lover, forskrifter, kommunens 

økonomireglement, øvrige planer og politiske vedtak. Det gis videre en oversikt over hvilke 

lover og fagområder som hver enhetsleder er deleger myndighet i forhold til. I reglementet 

                                                 
46 Ot.prp.nr.42 (1991–1992) Om lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven), på side 279. 
47 Kommuneloven § 13. 
48 Kommuneloven § 22. 
49 Kommuneloven § 23. 
50 Overå, O. og Bernt, J.F: Kommuneloven med kommentarer 5. utgave (2011), på side 185. 
51 Ot.prp.nr.42 (1991–1992) Om lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven), på side 90. 
52 Sør-Varanger kommune; Delegasjon til administrasjonssjefen, vedtatt av kommunestyret 16.10.1995. 
53 Sør-Varanger kommune; Administrativt delegasjonsreglement, vedtatt av rådmannen 01.05.2016. 
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framgår det at myndighet som er delegert fra rådmannen til enhetslederne kan delegeres 

videre.  

I reglementet framgår det også hvilke av rådmannens fullmakter som rådmannen ikke har 

videredelegert til andre i organisasjonen, herunder organisering av den overordnende 

administrative struktur, opprettelse, nedlegging og omgjøring av stillinger, fastsetting av 

regler for delegering av myndighet, samt ansettelse av blant annet kommunalsjefer og 

enhetsledere. Ifølge reglementet skal «rådmannen selv» ta avgjørelsene i slike saker. 

Krav til arbeidsmiljøutvalgets medvirkning 

I henhold til arbeidsmiljøloven § 7-2 skal arbeidsmiljøutvalget virke for gjennomføring av et 

fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten. Utvalget skal delta i planleggingen av verne- og 

miljøarbeidet, og nøye følge utviklingen i spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, 

helse og velferd. Arbeidsmiljøutvalget skal blant annet behandle planer som kan få vesentlig 

betydning for arbeidsmiljøet, så som planer om byggearbeider, innkjøp av maskiner, 

rasjonalisering, arbeidsprosesser, og forebyggende vernetiltak. 

Krav til administrasjonsutvalgets medvirkning 

Alle kommuner skal i henhold til kommuneloven § 25 ha et partssammensatt utvalg – 

administrasjonsutvalg – for behandling av saker som gjelder forholdet mellom kommunen 

som arbeidsgiver og de ansatte, med mindre tre fjerdedeler av ansatte gir tilslutning til at dette 

erstattes med andre ordninger. I Reglement for politiske utvalg i Sør-Varanger kommune 

2011-2015 (vedtatt av kommunestyret 3.9.2012) er det inntatt reglement for administrasjons-

utvalget. Det framgår her at det er opprettet et slikt utvalg, som består av 5 medlemmer 

hvorav 3 velges av kommunestyret og 2 av og blant de arbeidstakerorganisasjoner kommunen 

har tariffavtale med. Det framgår videre at utvalgets arbeidsområde er å forberede og innstille 

i saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte i saker som 

skal behandles av kommunestyret eller i saker som er tillagt formannskapet/utvalg for strategi 

og utvikling. Av dette kan det sluttes at omorganiseringer rådmannen er delegert myndighet 

til å beslutte ikke skal behandles i administrasjonsutvalget. 

Krav til verneombudets medvirkning 

Det framgår av arbeidsmiljøloven § 6-1 at kommunen har plikt til å ha verneombud. Antall 

verneombud skal fastsettes i forhold til virksomhetens størrelse, arbeidets art og arbeids-

forholdene for øvrig. Verneombudets oppgave er å ivareta arbeidstakernes interesser i 

arbeidsmiljøsaker. I henhold til § 6-2 (4) skal verneombudet tas med på råd under planlegging og 

gjennomføring av tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet innenfor ombudets verneområde. 

Krav til tillitsvalgtes medvirkning 

Det framgår ovenfor at det i § 1-4-1 i hovedavtalen (KS) angis at arbeidsgiver så tidlig som 

mulig skal informere, drøfte og ta de tillitsvalgte med på råd når det gjelder blant annet 

omorganisering/omlegging av driften. I avtalens § 3-1 c) framgår det at det ved endringer og 

omstillinger i kommunen/fylkeskommunen/bedriften som vil få betydning for arbeidstakerne 

skal arbeidsgiver på et tidligst mulig tidspunkt informere, drøfte og ta de tillitsvalgte med på 

råd.  

Krav til ansattes involvering 

I hovedavtalen (KS) står det i § 3-1 c) at arbeidstakernes behov for trygghet ved endringer og 

omstillinger skal ivaretas gjennom åpne planprosesser hvor mål og konsekvenser så langt som 

mulig gjøres kjent. 

Krav til saksbehandling av berørte arbeidstakere (herunder ledere) 

Som nevnt ovenfor er arbeidsgivers styringsrett begrenset av henholdsvis lov, den 

individuelle arbeidsavtalen, det alminnelige saklighetskravet og tariffavtaler. Når det 

foreligger en arbeidsavtale kan det ikke foretas betydelige eller vesentlige endringer uten at 

partene blir enige om å inngå en ny avtale, eller ved at arbeidsgiver gjennomfører en formell 
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oppsigelse - en endringsoppsigelse. Om endringene kan betraktes som vesentlige må vurderes 

konkret i hvert enkelt tilfelle. Noen endringer kan arbeidsgiver gjøre i kraft av sin styringsrett. 

Hovedprinsippet er at stillingens grunnpreg ikke skal endres vesentlig og endringen skal være 

innenfor rammen av arbeidsforholdet som er inngått. 

Arbeidsavtalen setter også begrensninger for arbeidsgivers styringsrett ved omorganiseringer. 

Dersom arbeidstakers tidligere stilling i vesentlig grad blir videreført vil vedkommende ha 

rettskrav på stillingen. Rettskrav på stilling innebærer at en arbeidstaker har rett til å følge sine 

arbeidsoppgaver dersom den ansatte kjenner igjen sin stilling i den nye organisasjonen. For å 

vurdere om en arbeidstaker har rettskrav på den nye stillingen må det foretas en «før-etter» 

vurdering med gammel og ny stillingsbeskrivelse som utgangspunkt. Det er stillingens innhold 

før omorganiseringen og den nye stillingens innhold etter omorganiseringen som blir 

avgjørende for vurderingen av om rettskrav foreligger. Det er uten betydning hva stillingene 

formelt benevnes som. Det er heller ikke avgjørende at alle arbeidsoppgavene er videreført, 

eller om det er lagt til nye oppgaver til den nye stillingen. Et minstekrav for at det skal 

foreligge rettskrav, må antas å være at arbeidets grunnpreg ikke er endret i forhold til tidligere, 

slik at arbeidsgiver kan pålegge arbeidstakeren å tiltre stillingen. 

Dersom endring av arbeidsoppgaver innebærer endring av stillingens grunnpreg må 

arbeidsgiver enten inngå en avtale om det med arbeidstaker eller foreta en endringsoppsigelse.  

Ved endringsoppsigelse skal arbeidsgiver følge (de vanlige) oppsigelsesreglene i 

arbeidsmiljøloven og eventuelle bestemmelser i tariffavtale. 

3) Krav til håndtering av varsling 

Med varsling menes de tilfeller der arbeidstaker sier fra om kritikkverdige forhold i 

virksomheten. Med kritikkverdige forhold menes forhold som er i strid med lov eller med 

etiske normer, for eksempel korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet, fare for pasienters 

liv og helse, farlige produkter eller dårlig arbeidsmiljø. Det er snakk om varsling hvis 

arbeidstaker sier fra om slike forhold internt til ledelsen eller andre i virksomheten eller 

eksternt til tilsynsmyndigheter, media mv.54 Arbeidsmiljølovens regler om varsling ble innført 

med virkning fra 1. januar 2007. Inntil en lovendring fra 1. juli 2017 besto varslingsreglene av 

tre bestemmelser. Dette er § 2-4 som fastslår arbeidstakeres rett til å varsle om kritikkverdige 

forhold, § 2-5 som fastsetter vern mot gjengjeldelse ved varsling, og § 3-6 som fastsetter at 

virksomhetene som hovedregel skal ha interne rutiner for varsling. Det er bestemmelsene som 

gjaldt før 1. juli 2017 som kommer til anvendelse i denne undersøkelsen fordi den aktuelle 

hendelsen (at barnevernleder sendte melding til rådmannen) skjedde i november 2016. 

Sør-Varanger kommune har egne retningslinjer for varsling. Disse ble vedtatt av 

kommunestyret i møte den 29. oktober 2008 (sak 63/08). Revisjonen har gjort en vurdering av 

om kommunens retningslinjer for varsling er i tråd med de dagjeldende bestemmelsene om 

varsling i arbeidsmiljøloven. Vår konklusjon er at retningslinjene i det vesentlige er i tråd med 

disse bestemmelsene, og derfor kan brukes som kilde til revisjonskriterier i denne 

undersøkelsen.  

Krav til kommunens håndtering av varslet 

I arbeidsmiljøloven § 2-4 framgår det at arbeidstaker har rett til å varsle om kritikkverdige 

forhold i virksomheten. Det framgår videre at arbeidstakers fremgangsmåte ved varslingen 

skal være forsvarlig. Det framgår også at arbeidstaker uansett har rett til å varsle i samsvar 

med varslingsplikt eller virksomhetens rutiner for varsling. Det samme gjelder varsling til 

tilsynsmyndigheter eller andre offentlige myndigheter. 

                                                 
54 Ot.prp.nr.84 (2005-2006) Om lov om endringer i arbeidsmiljøloven (varsling), se punkt 1 Innledning - 

sammendrag.  
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I arbeidsmiljøloven § 3-6 framgår det at arbeidsgiver i tilknytning til det systematiske helse-, 

miljø- og sikkerhetsarbeidet, skal utarbeide rutiner for intern varsling eller sette i verk andre 

tiltak som legger forholdene til rette for intern varsling om kritikkverdige forhold i 

virksomheten i samsvar med § 2-4, dersom forholdene i virksomheten tilsier det.  

Kommunens retningslinjer for varsling 

Som tidligere nevnt har Sør-Varanger kommune utarbeidet retningslinjer for varsling. 

Retningslinjene beskriver blant annet hva varsling er, hvordan det skal varsles, og til hvem det 

kan varsles. Nedenfor redegjør vi for de mest sentrale punktene i retningslinjene. 

I retningslinjene understrekes det at mottaker av varsel er ansvarlig for å følge kommunens 

rutinebeskrivelser for varsling.   

Den første delen av retningslinjene omhandler framgangsmåte før det varsles. Her oppfordres 

de ansatte til å gjøre en nøye vurdering av hvilken metode som bør brukes for å løse forholdet 

som det menes å varsle om. Ett av flere moment i vurderingen er om det foreligger et 

kritikkverdig forhold eller ikke.  

Etter dette gis det en definisjon av hva som menes med kritikkverdige forhold. Det heter her 

at med kritikkverdige forhold menes det «forhold som kan være i strid med lov, forskrifter, 

reglement, kommunens etiske retningslinjer eller instrukser, eller allmenn etisk standard som 

har bred tilslutning i samfunnet». Det blir også gitt eksempler på hva kritikkverdige forhold 

kan være. 

Videre tar retningslinjene for seg hvem det kan varsles til internt i kommunen. Om dette sies 

det at de ordinære kanaler vil være ledelse i linje (nærmeste overordnede eller de overordnede 

ledelsesnivåene), tillitsvalgte, verneombud og varslingsombud. Det framgår videre at varslet 

først og fremst bør søkes løst tjenestevei.  

Om varslets form sier retningslinjene at varsel kan fremmes både muntlig og skriftlig, men at 

det fortrinnsvis bør fremmes skriftlig. Til dette har kommunen et eget skjema for varsling, 

som er vedlagt retningslinjene.  

Det framgår videre at varsler skal sikres fortrolighet, også overfor ledelsen i kommunen der 

det er nødvendig.  

Retningslinjene åpner for at varsling kan skje anonymt, men det gjøres oppmerksom på at 

dette kan svekke kravet til forsvarlig saksbehandling av varslet samt gjøre det vanskelig å 

utrede saken.  

I retningslinjene heter det at den som har varslet skal ha bekreftelse innen tre uker på at 

varslet er mottatt, orienteres om videre saksgang samt bli underrettet om utfallet av 

varslingen. 

Den/de som det varsles om skal gjøres kjent med varslingen, saksgang og gis anledning til å 

imøtegå påstander rettet mot vedkommende, og kunne fremme sin versjon av hva som har 

skjedd. Vedkommende saken angår har normalt rett til innsyn i varslet og sakens dokumenter. 

Når saken er ferdigbehandlet skal den/de det er varslet om straks få beskjed uavhengig av 

utfall i saken.  

I retningslinjene understrekes det at alle varsler skal følges opp samt at det skal føres 

dokumentasjon på hvordan varslet har blitt etterfulgt. Til hjelp i dette arbeidet har kommunen 

et eget oppfølgingsskjema, som er vedlagt retningslinjene. Det sies videre at varsel skal 

behandles etter «alminnelige regler for saksbehandling (forvaltningslovens 

saksbehandlingsregler) og dokumenthåndtering i kommunen». 

I retningslinjene framgår det at det er mottaker av varslet som normalt skal ta beslutning om å 

avslutte saken. Der det er nødvendig at andre deltar i beslutningen skal dette dokumenteres. 
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Beslutning om å avslutte saken, håndtering og hvilke tiltak som er iverksatt, skal 

dokumenteres i tråd med det nevnte oppfølgingsskjemaet.  

Forbud mot gjengjeldelse 

I arbeidsmiljøloven § 2-5 framgår det at gjengjeldelse mot arbeidstaker som varsler i samsvar 

med lovens § 2-4 (forsvarlig varsling) er forbudt. I lovforarbeidene gis det en nærmere 

beskrivelse av hva som menes med gjengjeldelse: 

«Begrepet gjengjeldelse skal forstås vidt. Enhver ugunstig behandling som kan ses som en 

følge av og en reaksjon på varsling, skal i utgangspunktet regnes som gjengjeldelse. Forbudet 

gjelder formelle sanksjoner som oppsigelse, suspensjon og avskjed samt ordensstraff hjemlet i 

tjenestemannsloven. Forbudet gjelder også mer uformelle sanksjoner som for eksempel 

endringer i arbeidsoppgaver, interne overføringer og såkalt tjenestlig tilrettevisning overfor 

offentlig ansatte. Forbudet skal imidlertid ikke utelukke at arbeidsgiver kommer med 

motytringer. Det må likevel trekkes en grense mot motargumenter og reaksjoner som har 

karakter av gjengjeldelse, for eksempel hvis arbeidstaker «kalles inn på teppet» og får 

instrukser eller advarsler. Arbeidsgivers reaksjoner må uansett ikke ha karakter av 

trakassering.»55 

Forbudet mot gjengjeldelse gjelder varsling som er innenfor lovens grenser etter § 2-4 

(forsvarlig varsling). Kravet til forsvarlig varsling knytter seg til måten varslingen skjer på, og 

er ikke ment å begrense arbeidstakers rett til å si ifra.56 Det framgår av bestemmelsens andre 

ledd at det alltid vil være forsvarlig å varsle i samsvar med varslingsplikt eller virksomhetens 

rutiner for varsling, eller til tilsynsmyndigheter eller andre offentlige myndigheter. I andre 

tilfeller vil avgjørelsen av hva som er en forsvarlig fremgangsmåte avhenge av en konkret og 

skjønnsmessig helhetsvurdering. Vurderingstemaet vil i hovedsak være om arbeidstaker har 

forsvarlig grunnlag for kritikken og om arbeidstaker har tatt tilbørlig hensyn til arbeidsgivers 

og virksomhetens saklige interesser med hensyn til måten det varsles på. De konkrete 

momentene i vurderingen vil blant annet være om arbeidstaker var i aktsom god tro om 

opplysningenes riktighet, hvem det ble sagt fra til og hvordan, hva slags opplysninger det er 

tale om, ytringens skadepotensiale og opplysningenes allmenninteresse. Det kan uansett ikke 

stilles strenge krav til arbeidstaker. Arbeidstaker må ha en vid skjønnsmargin med hensyn til 

valg av fremgangsmåte.57  

Det følger av § 2-4 tredje ledd at det er arbeidsgiver som har bevisbyrden for at varslingen 

ikke har vært forsvarlig. Dersom arbeidstaker har varslet på en måte som ikke er forsvarlig 

gjelder ikke vernet mot gjengjeldelse.      

Sør-Varanger kommunes retningslinjer for varsling omtaler vern mot gjengjeldelse. Her sies 

det blant annet at «varsling skal være forsvarlig, og det skal ikke gjengjeldes som følge av 

varslingen». Retningslinjene angir videre følgende:  

«Gjengjeldelse mot arbeidstaker som varsler i samsvar med AML § 2-4 er forbudt, jfr. AML 

§ 2-5. Det vil si at gjengjeldelse er forbudt dersom varslingen er forsvarlig. Vernet gjelder 

alle former for gjengjeldelse, eks. dårligere lønnsutvikling, ubegrunnet omplassering, 

fratakelse av arbeidsoppgaver, trakassering og oppsigelse. Forbudet mot gjengjeldelse er for 

å sikre trygge rammer for varsleren.»58 

  

                                                 
55 Ot.prp.nr.84 (2005–2006) Om lov om endringer i arbeidsmiljøloven (varsling), på side 52-54. 
56 Ot.prp.nr.84 (2005–2006) Om lov om endringer i arbeidsmiljøloven (varsling), på side 52. 
57 Ot.prp.nr.84 (2005–2006) Om lov om endringer i arbeidsmiljøloven (varsling), på side 52. 
58 Retningslinjer og rutiner for intern varsling i Sør-Varanger kommune (vedtatt av kommunestyret 29.10.08). 
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4) Krav til arbeidsgivers oppfølging av sykemeldte 

Generelle krav om tilrettelegging for arbeidstakere med redusert arbeidsevne 

Arbeidsgiver har hovedansvaret for å tilrettelegge og følge opp sykmeldte på arbeidsplassen, 

og arbeidstaker plikter å medvirke til å finne løsninger som hindrer unødig langvarig 

sykefravær. Sykmelder og NAV har også roller i oppfølgingsarbeidet. 

Hvis en arbeidstaker har fått redusert arbeidsevne som følge av ulykke, sykdom, slitasje e.l., 

skal arbeidsgiver, så langt det er mulig, iverksette nødvendige tiltak for at arbeidstaker skal 

kunne beholde eller få et passende arbeid.59 Arbeidstaker skal fortrinnsvis gis anledning til å 

fortsette i sitt vanlige arbeid, eventuelt etter særskilt tilrettelegging av arbeidet eller 

arbeidstiden, endringer i arbeidsutstyr, gjennomgått arbeidsrettede tiltak e.l. 

Krav om oppfølgingsplan 

Arbeidsgiver skal i samråd med arbeidstaker utarbeide oppfølgingsplan for tilbakeføring til 

arbeid i forbindelse med ulykke, sykdom, slitasje eller lignende, med mindre dette er åpenbart 

unødvendig.60 Arbeidet med oppfølgingsplan skal starte så tidlig som mulig, og planen skal 

være utarbeidet senest når arbeidstaker har vært helt eller delvis borte fra arbeidet i fire uker. 

Oppfølgingsplanen skal inneholde en vurdering av arbeidstakers arbeidsoppgaver og 

arbeidsevne. Planen skal også inneholde aktuelle tiltak i arbeidsgivers regi, aktuelle tiltak med 

bistand fra myndighetene og plan for videre oppfølging. Arbeidsgiver skal sørge for at planen 

formidles til sykmelder så snart den er utarbeidet, og senest etter fire uker. Arbeidsgiver skal 

videre sørge for at oppdatert plan sendes til Arbeids- og velferdsetaten senest en uke før 

dialogmøter som Arbeids- og velferdsetaten innkaller til, jf. folketrygdloven § 25-2 tredje 

ledd. 

Krav om dialogmøte innen 7 uker (dialogmøte 1) 

Arbeidsgiver skal innkalle arbeidstaker til dialogmøte om innholdet i oppfølgingsplanen 

senest innen sju uker etter at arbeidstaker har vært helt borte fra arbeidet som følge av ulykke, 

sykdom, slitasje eller lignende, med mindre dette er åpenbart unødvendig.61 For arbeidstaker 

som av samme årsaker er delvis borte fra arbeidet, skal et slikt møte holdes når arbeidsgiver, 

arbeidstaker eller sykmelder anser det hensiktsmessig. Dersom både arbeidsgiver og 

arbeidstaker, eller arbeidstakeren alene, ønsker det, skal sykmelder innkalles til dialogmøtet. 

Dersom det foreligger ekstraordinære forhold knyttet til sykmelders arbeidssituasjon, kan 

sykmelder fritas fra plikten til å delta i dialogmøtet. Arbeids- og velferdsetaten, 

bedriftshelsetjenesten og andre relevante aktører kan innkalles dersom arbeidsgiver eller 

arbeidstaker ønsker det. Det samme gjelder andre relevante aktører, likevel slik at 

helsepersonell som behandler eller har behandlet arbeidstaker ikke kan kalles inn dersom 

arbeidstaker motsetter seg det. 

Krav om deltakelse i dialogmøte innen 26 uker (dialogmøte 2) 

Arbeids- og velferdsetaten skal i henhold til folketrygdloven § 8-7 a andre ledd gjennomføre 

et dialogmøte mellom den sykemeldte og dennes arbeidsgiver senest 26 uker etter 

sykemelding, med mindre et slikt møte antas å være åpenbart unødvendig. Arbeids- og 

velferdsetaten skal sende innkalling til berørte parter før møtet avholdes. Det er i 

folketrygdloven § 25-2 andre ledd presisert at arbeidsgiver har plikt til å delta i dette møtet. 

  

                                                 
59 Arbeidsmiljøloven § 4-6 (1). 
60 Arbeidsmiljøloven § 4-6 (3). 
61 Arbeidsmiljøloven § 4-6 (4). 
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Krav til dokumentasjon 

Arbeidsgiver skal kunne dokumentere hvordan bestemmelsene om oppfølgingsplan og 

dialogmøte har vært fulgt opp, herunder hvem som har vært innkalt til og har deltatt i 

dialogmøte.62 

Virkemidler i IA-avtalen 

Sør-Varanger kommune er en IA-virksomhet. Dette innebærer blant annet at kommunen har 

inngått en samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv med NAV Arbeidslivssenter 

Finnmark. Avtalens overordnede mål er å bedre arbeidsmiljøet, styrke jobbnærværet, 

forebygge og redusere sykefravær og hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet. Som en følge 

av dette har kommunen tilgang til rettigheter som er forbeholdt IA-virksomheter. Dette 

gjelder blant annet tilgang til egen kontaktperson i NAV Arbeidslivssenter, og tilgang til 

forebyggings- og tilretteleggingstilskudd fra Arbeids- og velferdsetaten. Kontaktpersonen skal 

blant annet gi råd og veiledning i vanskelige enkeltsaker samt bidra til at økonomiske 

virkemidler i enkeltsaker utløses raskt og effektivt. Kontaktpersonen skal også sørge for at 

kommunen får informasjon og veiledning om rutiner for sykefraværsoppfølging og 

fraværsregistrering.  

 

Utledning av kriterier 

På bakgrunn av det som er nevnt ovenfor kan det utledes følgende revisjonskriterier: 

Kriterier vedrørende bemanning og kompetanse 

• Kommunen skal ha en bemanning i barneverntjenesten som er tilstrekkelig for å 

ivareta oppgavene på en forsvarlig måte 

• De ansatte i barneverntjenesten skal ha kompetanse og kvalifikasjoner som er 

tilstrekkelig for å ivareta oppgavene på en forsvarlig måte 

Kriterier vedrørende gjennomføring av omorganiseringer 

• Beslutning om omorganisering skal fattes av person/organ med vedtaksmyndighet i 

slike saker 

• Omorganiseringer skal være forsvarlig utredet 

• Vurderingen av behovet for omorganiseringer bør dokumenteres 

• Det må foreligge et forsvarlig grunnlag for avgjørelsen, som ikke er vilkårlig eller 

basert på utenforliggende hensyn. Konsekvensene for de ansatte skal være saklig 

motivert. 

• Kommunen skal kartlegge risiko og vurdere hvilke konsekvenser omorganiseringer 

kan få for arbeidsmiljøet 

• Kommunen skal i samarbeid med representanter for de ansatte planlegge og 

gjennomføre tiltak for å redusere identifiserte uheldige konsekvenser 

omorganiseringer har for arbeidsmiljøet 

• Planer som kan få vesentlig betydning for arbeidsmiljøet skal behandles av 

arbeidsmiljøutvalget 

• Verneombudet skal tas med på råd under planlegging og gjennomføring av tiltak som 

har betydning for arbeidsmiljøet 

• Ved omorganiseringer skal kommunen informere, drøfte og ta de tillitsvalgte med på 

råd så tidlig som mulig 

• Ved omorganiseringer skal arbeidstakernes behov for trygghet ivaretas gjennom åpne 

planprosesser hvor mål og konsekvenser så langt som mulig gjøres kjent 

                                                 
62 Arbeidsmiljøloven § 4-6 (5). 
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• Arbeidstaker har rett til å følge sine arbeidsoppgaver dersom stillingen i vesentlig grad 

blir videreført i ny organisasjon 

• Dersom endring av arbeidsoppgaver innebærer endring av stillingens grunnpreg må 

arbeidsgiver enten inngå en avtale om det med arbeidstaker eller foreta en 

endringsoppsigelse. Ved endringsoppsigelse skal arbeidsgiver følge 

oppsigelsesreglene i arbeidsmiljøloven og eventuelle bestemmelser i tariffavtale. 

Kriterier vedrørende håndtering av varsel 

Definisjon av varsel: 

• Varsel er å si fra om kritikkverdige forhold i virksomheten 

• Kritikkverdige forhold er brudd på lover og etiske normer  

Revisjonskriterier for håndtering av varsel: 

• Alle varsler skal tas på alvor og undersøkes 

• Varsler skal ha bekreftelse innen 3 uker på at varslet er mottatt, orienteres om videre 

saksgang, samt bli underrettet om utfallet av varslingen 

• Varsel skal behandles etter forvaltningslovens saksbehandlingsregler og kommunens 

rutiner for dokumenthåndtering 

• Beslutning om å avslutte saken, håndtering og hvilke tiltak som er iverksatt skal 

dokumenteres 

• Den som varsler skal ivaretas på en god måte 

• Den/de det varsles om skal gjøres kjent med varslingen, saksgangen og gis anledning 

til å imøtegå påstander rettet mot vedkommende, og kunne fremme sin versjon av hva 

som har skjedd 

• Framgangsmåten ved varsling skal være forsvarlig 

• Forsvarlig varsling skal ikke gjengjeldes 

Kriterier vedrørende oppfølging av sykemeldte 

• Kommunen skal utarbeide oppfølgingsplan i samarbeid med den sykemeldte 

arbeidstaker innen 4 uker når det ikke er åpenbart unødvendig 

• Oppfølgingsplanen skal inneholde en vurdering av arbeidstakers arbeidsoppgaver og 

arbeidsevne, aktuelle tiltak i arbeidsgivers regi, aktuelle tiltak med bistand fra 

myndighetene og plan for videre oppfølging 

• Kommunen skal innkalle den sykemeldte arbeidstaker til dialogmøte om innholdet i 

oppfølgingsplanen innen 7 uker, med mindre det er åpenbart unødvendig 

• Kommunen skal delta på dialogmøte med den sykemeldte arbeidstaker innen 26 uker i 

regi av NAV 

• Kommunen skal kunne dokumentere hvordan kravene til oppfølgingsplan og 

dialogmøte har vært fulgt opp, herunder hvem som har vært innkalt til og deltatt i 

dialogmøte 

• Kommunen bør benytte seg av de rettighetene den har etter IA-avtalen 
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Koblingsskjema – Problemstillinger og revisjonskriterier 

Tabell 1: Koblingsskjema – Problemstillinger og revisjonskriterier 

Hoved-

problemstillinger 

Under-

problemstilinger 

Revisjonskriterier Kilder til 

revisjonskriterier 

Er barnevern-

tjenesten tilstrekkelig 

bemannet til å utøve 

forsvarlige tjenester? 

 

 

 
• Kommunen skal ha en 

bemanning i barnevern-

tjenesten som er tilstrekkelig til 

å ivareta oppgavene på en 

forsvarlig måte 

Barnevernloven 

 

Prop.106 L (2012-

2013) Endringer i 

barnevernloven  

 

Ot.prp.nr.44 (1991–

1992) Om lov om 

barneverntjenester 

(barnevernloven) 

• De ansatte i barnevern-

tjenesten skal ha kompetanse 

og kvalifikasjoner som er 

tilstrekkelig til å ivareta 

oppgavene på en forsvarlig 

måte 

Har om-

organiseringen av 

barneverntjenesten 

skjedd i tråd med 

regelverket? 

 

 

 
• Beslutning om omorganisering 

skal fattes av person/organ med 

vedtaksmyndighet i slike saker 

Kommuneloven § 6 

m.fl. 

 • Omorganiseringer skal være 

forsvarlig utredet 

Kommuneloven § 23, 

Ot.prp. nr. 41 (1991-

1992) Om lov om 

kommuner og 

fylkeskommuner 

(kommuneloven) 

  • Vurderingen av behovet for 

omorganiseringer bør 

dokumenteres 

Kommunenes 

personalhåndbok (KS) 

  • Det må foreligge et forsvarlig 

grunnlag for avgjørelsen, som 

ikke er vilkårlig eller basert på 

utenforliggende hensyn. 

Konsekvensene for de ansatte 

skal være saklig motivert 

Kårstø-dommen (Rt-

2001-418) 

  • Kommunen skal kartlegge 

risiko og vurdere hvilke 

konsekvenser 

omorganiseringer kan få for 

arbeidsmiljøet 

Arbeidsmiljøloven 

§ 3-1 (2) d 

  • Kommunen skal i samarbeid 

med representanter for de 

ansatte planlegge og 

gjennomføre tiltak for å 

redusere identifiserte uheldige 

konsekvenser 

omorganiseringer har for 

arbeidsmiljøet 

Arbeidsmiljøloven 

§ 4-2 (3),  

Arbeidstilsynets 

veiledning til 

omstilling 

 

  • Planer som kan få vesentlig 

betydning for arbeidsmiljøet 

skal behandles av 

arbeidsmiljøutvalget 

Arbeidsmiljøloven 

§ 7-2 (2) d 
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  • Verneombudet skal tas med på 

råd under planlegging og 

gjennomføring av tiltak som 

har betydning for 

arbeidsmiljøet 

Arbeidsmiljøloven 

§ 6-2 (4) 

  • Ved omorganiseringer skal 

kommunen informere, drøfte 

og ta de tillitsvalgte med på råd 

så tidlig som mulig 

Hovedavtalen for 

kommunesektoren 

  • Ved omorganiseringer skal 

arbeidstakernes behov for 

trygghet ivaretas gjennom åpne 

planprosesser hvor mål og 

konsekvenser så langt som 

mulig gjøres kjent 

Hovedavtalen for 

kommunesektoren 

  • Arbeidstaker har rett til å følge 

sine arbeidsoppgaver dersom 

stillingen i vesentlig grad blir 

videreført i ny organisasjon 

Rettspraksis, blant 

annet Rt.2000 s. 1602 

(Nøkk-dommen), Rt. 

2008 s. 856 

(Theatercafe-dommen) 

og HR 2009-2181 A   • Dersom endring av 

arbeidsoppgaver innebærer 

endring av stillingens 

grunnpreg må arbeidsgiver 

enten inngå en avtale om det 

med arbeidstaker eller foreta en 

endringsoppsigelse. Ved 

endringsoppsigelse skal 

arbeidsgiver følge 

oppsigelsesreglene i 

arbeidsmiljøloven og 

eventuelle bestemmelser i 

tariffavtale. 

Har kommunens 

håndtering av 

varsling fra 

barnevernleder 

skjedd i tråd med 

regelverket? 

Er henvendelsen fra 

barnevernlederen å 

regne som et varsel i 

arbeidsmiljølovens 

forstand? 

• Varsel er å si fra om 

kritikkverdige forhold i 

virksomheten 

• Kritikkverdige forhold er brudd 

på lover og etiske normer 

Ot.prp.nr.84 (2005-

2006) Om lov om 

endringer i 

arbeidsmiljøloven 

(varsling) 

 
Har kommunens 

håndtering av varslet 

skjedd i tråd med 

arbeidsmiljøloven 

bestemmelser om 

varsling, samt 

kommunens 

retningslinjer for 

varsling? 

 

• Alle varsler skal tas på alvor og 

undersøkes 

Retningslinjer og 

rutiner for intern 

varsling i Sør-

Varanger kommune 

(2008) 

 • Varsler skal ha bekreftelse 

innen 3 uker på at varslet er 

mottatt, orienteres om videre 

saksgang, samt bli underrettet 

om utfallet av varslingen 

 • Varsel skal behandles etter 

forvaltningslovens 

saksbehandlingsregler og 

kommunens rutiner for 

dokumenthåndtering 

 

  • Beslutning om å avslutte saken, 

håndtering og hvilke tiltak som 

er iverksatt skal dokumenteres 

 

  • Den som varsler skal ivaretas 

på en god måte 
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  • Den/de det varsles om skal 

gjøres kjent med varslingen, 

saksgangen og gis anledning til 

å imøtegå påstander rettet mot 

vedkommende, og kunne 

fremme sin versjon av hva som 

har skjedd 

 

 
Har varsleren vært 

gjenstand for 

gjengjeldelse fra 

kommunens side? 

• Framgangsmåten ved varsling 

skal være forsvarlig 

Arbeidsmiljøloven 

 

Retningslinjer og 

rutiner for intern 

varsling i Sør-

Varanger kommune 

(2008) 

 • Forsvarlig varsling skal ikke 

gjengjeldes 

Blir sykemeldte i 

barneverntjenesten 

fulgt opp i tråd med 

regelverket? 

 
• Kommunen skal utarbeide 

oppfølgingsplan i samarbeid 

med den sykemeldte 

arbeidstaker innen 4 uker når 

det ikke er åpenbart 

unødvendig 

Arbeidsmiljøloven 

§ 4-6 

 

Folketrygdloven 

§ 25-2 

• Oppfølgingsplanen skal 

inneholde en vurdering av 

arbeidstakers arbeidsoppgaver 

og arbeidsevne, aktuelle tiltak i 

arbeidsgivers regi, aktuelle 

tiltak med bistand fra 

myndighetene og plan for 

videre oppfølging 

Arbeidsmiljøloven 

§ 4-6 

• Kommunen skal innkalle den 

sykemeldte arbeidstaker til 

dialogmøte om innholdet i 

oppfølgingsplanen innen 7 

uker, med mindre det er 

åpenbart unødvendig 

Arbeidsmiljøloven 

§ 4-6 

 

Folketrygdloven 

§ 25-2 

• Kommunen skal delta på 

dialogmøte med den 

sykemeldte arbeidstaker innen 

26 uker i regi av NAV 

Folketrygdloven 

§ 25-2 

• Kommunen skal kunne 

dokumentere hvordan kravene 

til oppfølgingsplan og 

dialogmøte har vært fulgt opp, 

herunder hvem som har vært 

innkalt til og deltatt i 

dialogmøte 

Arbeidsmiljøloven 

§ 4-6 

• Kommunen bør benytte seg av 

de rettighetene den har etter 

IA-avtalen 

IA-avtalen 
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VEDLEGG 3: METODE OG GJENNOMFØRING 

Generelt om forvaltningsrevisjon 

Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave. Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre 

systematiske vurderinger av kommunens/fylkeskommunens økonomi, produktivitet, 

måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets/fylkestingets vedtak og forutsetninger.  

Herunder om: 

a) forvaltningen bruker ressurser til å løse oppgaver som samsvarer med 

kommunestyrets/fylkestingets vedtak og forutsetninger,  

b) forvaltningens ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til målene som er satt på området,  

c) regelverket etterleves,  

d) forvaltningens styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige,  

e) beslutningsgrunnlaget fra administrasjonen til de politiske organer samsvarer med offentlige 

utredningskrav,  

f) resultatene i tjenesteproduksjonen er i tråd med kommunestyrets eller fylkestingets forutsetninger 

og/ eller om resultatene for virksomheten er nådd.  

Formålet med forvaltningsrevisjon er å bidra til: 

• økt produktivitet, effektivitet og måloppnåelse  

• at kommunal virksomhet drives i samsvar med regelverket  

• å skaffe fram informasjon som gir grunnlag for kommunestyrets/fylkestingets tilsyn med 

forvaltningen   

Det er kontrollutvalget i den enkelte kommune/fylkeskommune som skal påse at 

kommunens/fylkeskommunens virksomhet årlig blir gjenstand for forvaltningsrevisjon. 

Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden utarbeide en plan for gjennomføring av 

forvaltningsrevisjon, som skal vedtas av kommunestyret/fylkestinget.  

Det er kommunens/fylkeskommunens revisor som gjennomfører selve forvaltningsrevisjonen. 

Utførelsen skal skje i tråd med god kommunal revisjonsskikk, herunder RSK 001 Standard for 

forvaltningsrevisjon (vedtatt av styret i Norges kommunerevisorforbund).  

Sluttproduktet i hver forvaltningsrevisjon er en rapport som oversendes til behandling i 

kommunens/fylkeskommunens kontrollutvalg. Kontrollutvalget rapporterer videre til 

kommunestyret/fylkestinget om de gjennomførte prosjektene.  

Bestilling fra kontrollutvalget 

Revisor må gjennomføre forvaltningsrevisjonen i samsvar med kontrollutvalgets bestilling.63 

Kontrollutvalget i Sør-Varanger kommune bestilte oppstart av forvaltningsrevisjonsprosjektet 

«Barneverntjenesten» i møte 6. april 2017 (sak 12/17). I møte 24. mai 2017 ble følgende 

problemstillinger vedtatt i sak 19/17:  

a) Er barneverntjenesten tilstrekkelig bemannet til å utøve forsvarlige tjenester? 

b) Har omorganiseringen av barneverntjenesten skjedd i tråd med regelverket? 

c) Har kommunens håndtering av varsel fra barnevernleder skjedd i tråd med regelverket? 

d) Blir sykemeldte i barneverntjenesten fulgt opp i tråd med regelverket? 

Kontrollutvalget overlater til revisjonen å utarbeide underproblemstillinger og eventuelle 

tilleggsproblemstillinger i tilknytning til de nevnte hovedproblemstillingene. 

                                                 
63 RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon, pkt. 10. 
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Oppstart 

Revisor skal sende oppstartsbrev til administrasjonssjefen så tidlig som mulig i prosjektet.64 

Oppstartsbrev ble sendt til rådmannen 22. mars 2018. Rådmannen utpekte kommunalsjef 

oppvekst til kontaktperson. 

Det ble avholdt et oppstartsmøte via Skype 10. april 2018. Fra kommunen deltok rådmannen, 

assisterende rådmann, personalsjef og enhetsleder for barnevernet. Fra revisjonen deltok Tom 

Øyvind Heitmann og Bård Larsson. 

Datainnsamling 

Revisor må innhente data i tilstrekkelig omfang til å kunne gjøre vurderinger og svare på 

problemstillingen(e) i undersøkelsen. Eksempler på metoder som kan benyttes er intervju, 

spørreskjema, observasjon, dokumentanalyse, statistiske analyser, regnskapsanalyse og 

systemanalyse.65 I den grad det er tjenlig, bør det benyttes flere metoder for innsamling av 

data (data- og metodetriangulering). 

Nedenfor redegjør vi nærmere for de metoder for innsamling av data som er benyttet i denne 

undersøkelsen. 

Problemstilling 1: Er barneverntjenesten tilstrekkelig bemannet til å utøve forsvarlige 

tjenester?  

Problemstillingen omfatter både antall ansatte og deres kompetanse. Vi har besvart 

problemstillingen ved å spørre personer i kommunen som har en rolle i forhold til 

barneverntjenesten om deres oppfatning av tjenestens bemanning og kompetanse. Vi har 

videre gjennomgått et internt notat som gjør rede for dette og vi har analysert KOSTRA-tall 

på området.  

Alle intervjuene ble gjennomført i september 2017, de aller fleste på rådhuset i Sør-Varanger, 

men noen av intervjuene har vi gjort i revisjonens lokaler i Alta ved personlig oppmøte eller 

bruk av telefon. Alle vi intervjuet ga tillatelse til at vi kunne gjøre lydopptak.  

Problemstilling 2: Har omorganiseringen av barneverntjenesten skjedd i tråd med 

regelverket? 

Vi har undersøkt problemstillingen ved å intervjue personer som har vært involvert i eller 

kunne tenkes å ha vært involvert i eller ha kjennskap til omorganiseringsprosessen. Den 

praktiske gjennomføringen av intervjuene er gjort rede for under forrige problemstilling. Vi 

har også gjennomgått dokumenter som inneholder informasjon om hvordan prosessen har gått 

for seg. 

Problemstilling 3: Har kommunens håndtering av varsling fra barnevernleder skjedd i 

tråd med regelverket? 

Vi har undersøkt problemstillingen ved å intervjue personer som har vært involvert i eller 

kunne tenkes å ha vært involvert i eller ha kjennskap til hvordan henvendelsen fra 

barnevernleder er håndtert. Den praktiske gjennomføringen av intervjuene er gjort rede for 

tidligere. Vi har også gjennomgått dokumenter som inneholder informasjon om håndteringen. 

Problemstilling 4: Blir sykemeldte i barneverntjenesten fulgt opp i tråd med 

regelverket? 

Denne problemstillingen er undersøkt ved å intervjue personer som har en rolle i 

                                                 
64 RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon, pkt. 13. 
65 RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon, pkt. 26.  
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sykefraværsoppfølgingen, enten som leder eller ansatt. Den praktiske gjennomføringen av 

intervjuene er gjort rede for tidligere. Vi har videre gjennomgått dokumentasjon knyttet til 

oppfølgingsplaner og dialogmøter. 

Gyldighet og pålitelighet 

I valg av metode må revisor sikre dataens relevans (gyldighet/validitet) i forhold til 

problemstillingen(e).66 Datainnsamlingen må gjennomføres på en måte som sikrer dataens 

pålitelighet (reliabilitet). 

Gyldigheten av dataene (relevans) er sikret ved at all datainnsamling er gjort med 

utgangspunkt i revisjonskriteriene og ved at vi har hentet data fra ulike kilder. Når det er 

samsvar mellom beskrivelser og data fra flere kilder, styrker dette kvaliteten eller gyldigheten 

i datamaterialet. Det er av samme grunn benyttet ulike metoder, en kombinasjon av intervju 

og dokumentgjennomgang. Når de ulike metodene gir et nokså likt bilde av situasjonen, 

styrker også det undersøkelsens gyldighet. Alle innsamlede data er gruppert etter 

revisjonskriteriene. 

Dataenes pålitelighet er sikret ved at vi så langt det har vært mulig har intervjuet flere 

personer med overlappende kunnskap om emnet som undersøkes og at intervjureferatene er 

verifisert av den eller de vi har intervjuet. De dokumenter vi har gjennomgått er kommunens 

interne dokumenter, som i utgangspunktet må anses å inneholde pålitelige data. Dersom det 

har vært usikkerhet knyttet til noen av dataene som er presentert er dette påpekt i vurderingen 

og eventuelt også i konklusjonen. 

Verifisering 

Data som er innsamlet ved hjelp av intervju skal som hovedregel verifiseres.67 Referat fra 

intervjuene er sendt til alle vi har gjort intervju med. De mottatte tilbakemeldingene er tatt 

hensyn til i sin helhet.  

I tillegg ble utkast til rapport (uten våre vurderinger, konklusjoner og anbefalinger) sendt til 

kommunens kontaktperson med frist for tilbakemelding 03.05.2019. Dette har vi gjort for å 

unngå faktafeil, og for å sikre at det materialet som undersøkelsen bygger på blir mest mulig 

fullstendig og pålitelig.  

Rådmannen har i e-poster av 24.05.2019 kommet med tilbakemelding på rapportens datadel. I 

forbindelse med oversendelse av ytterligere dokumentasjon 06.06.2019 har rådmannen 

kommet med supplerende kommentarer. 

Problemstilling 1: Er barneverntjenesten tilstrekkelig bemannet til å utøve forsvarlige 

tjenester?  

Rådmannens tilbakemelding: 

Tilbakemeldingen går i all hovedsak på at datagrunnlaget for å vurdere forsvarligheten av 

tjenesten er for dårlig.  

Revisjonens kommentar: 

De dataene som er gjengitt i dette kapitlet er knyttet til spørsmålet om barneverntjenesten har 

tilstrekkelig bemanning til å utøve forsvarlige tjenester. Spørsmål om tjenesten som sådan er 

forsvarlig er ikke omfattet av undersøkelsen. Revisjonen har imidlertid på bakgrunn av 

tilbakemeldingen tilføyd et avsnitt i rapportens pkt. 2.4.2 «Avgrensninger».  

                                                 
66 RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon, pkt. 27. 
67 RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon, pkt. 29. 
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Det registreres for øvrig at Sør-Varanger kommune i tre av fem årsrapporter for perioden 

2014 – 2018 har beskrevet en situasjon der barneverntjenesten har slitt med å levere 

forsvarlige tjenester: 

− 2014 og 2015: «Tjenesten har slitt og sliter med å oppfylle barnevernslovens krav til forsvarlig og 

riktig håndtering av de oppgaver som påhviler kommunens barnevern» 

− 2017: Barnevernstjenesten har over flere år hatt utfordringer med å levere tjenester som er i henhold 

til Lov om barnevernstjenester» 

Felles tilbakemelding på problemstilling 2 og 3:  

Har omorganiseringen av barneverntjenesten skjedd i tråd med regelverket? 

Har kommunens håndtering av varsling fra barnevernleder skjedd i tråd med 

regelverket? 

Rådmannens tilbakemelding: 

Tilbakemeldingen er i hovedsak tredelt: 

Det anføres først at det her er snakk om hendelsesbasert undersøkelse på grunnlag av 

enkeltpersoners rolle, der en «viktig og sentral faktor ved slike undersøkelser er ivaretakelse 

av personenes rettssikkerhet, hva angår hensynet til personvern, retten til kontradiksjon og 

dokumentasjon […].  

Det er anføres også at arbeidsgivers styringsrett burde vært problematisert. Det er i den 

forbindelse pekt på dokumenter som rådmannen mener burde vært omtalt i rapportens datadel. 

Rådmannens har for øvrig i e-postene av henholdsvis 24. mai og 6. juni 2019 gjengitt sin 

forståelse av begrepet «arbeidsgivers styringsrett» i et omorganiseringsperspektiv. 

Rådmannen imøtegår til slutt opplysningene i rapportens punkt 5.7 der det fremgår at 

revisjonen ikke har mottatt noen opplysninger om tiltak for å redusere konsekvensene for 

arbeidsmiljøet. 

Revisjonens kommentar: 

Revisjonen har på bakgrunn av rådmannens tilbakemelding omformulert og presisert teksten i 

rapportens punkt 5.7.1: 

«Revisjonen har ingen opplysninger som viser at vernetjenesten eller tillitsvalgte har vært 

involvert i planlegging og gjennomføring av tiltak for å redusere identifiserbare uheldige 

konsekvenser omorganiseringer har for arbeidsmiljøet. Vi har for eksempel ikke mottatt 

protokoller eller møtereferat som viser involvering arbeidstakernes representanter i den 

forbindelse. Kommunen har dog dokumentert at KS konsulent i august 2017 ble engasjert for 

å gjennomføre prosess for å forbedre arbeidsmiljøet i barneverntjenesten, men det foreligger 

ingen opplysninger som tyder på at representanter for de ansatte har vært involvert i 

planlegging og gjennomføring av de fem samlingene som i den forbindelse ble gjennomført.». 

Øvrige tilbakemeldinger fra rådmannen har ikke medført endringer i rapportens datadel. 

Slik vi ser det er hensynet til arbeidstakernes rettsikkerhet, herunder personvern, 

kontradiksjon og dokumentasjon ivaretatt. Den enkelte arbeidstaker har fått gitt sin versjon av 

hendelsesforløpet i forbindelse ved gjennomføring og verifisering av intervju. Kommunen - 

som også er arbeidsgiver - har i forbindelse med verifisering av rapportens datadel fått 

anledning til å rette opp eventuelle feil i det faktum som legges til grunn for vurderingene. 

Revisor har ikke funnet det formålstjenlig å problematisere arbeidsgivers styringsrett i 

rapporten. Dette skyldes blant annet at arbeidsgiver styringsrett er en restkompetanse, der 

lovgivning, arbeidsavtale og avtaleverk m.v. setter rammer og begrensninger i arbeidsgivers 
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styringsrett. De valgte kriteriene anses i den forstand å beskrive styringsrettens rammer under 

den enkelte problemstilling. 

Problemstilling 4: Blir sykemeldte i barneverntjenesten fulgt opp i tråd med 

regelverket? 

Rådmannens tilbakemelding: 

Rådmannen har i kommentar til problemstilling 4 opplyst at personalsjef «sender de 

oppfølgingsplaner som vi ser ikke er med i rapporten […]». 

Revisjonens kommentar: 

Revisjonen har mottatt fem oppfølgingsplaner. Data fra disse er innarbeidet i rapportens punkt 

7.2.1 og 7.3.1.  

Intern kvalitetssikring 

Utføring av forvaltningsrevisjon skal kvalitetssikres.68 Kvalitetssikringen skal sikre at 

undersøkelsen og rapporten har nødvendig faglig og metodisk kvalitet. Videre må det sikres at 

det er konsistens mellom bestilling, problemstillinger, revisjonskriterier, data, vurderinger og 

konklusjoner. 

Forvaltningsrevisorene Tom Øyvind Heitmann, Bård Larsson og Viggo Johannessen har vært 

involvert i gjennomføringen av prosjektet. Rapporten er sluttført av Bård Larsson og Viggo 

Johannessen. Rapporten er kvalitetssikret av Annette Gohn-Hellum.  

 

Høring 

Administrasjonssjefen skal gis anledning til å gi uttrykk for sitt syn på de forhold som fremgår 

av rapporten.69 Høringssvaret skal vedlegges rapporten som går til behandling i 

kontrollutvalget. 

Rapporten ble sendt på høring til rådmannen 14.06.2019 med høringsfrist 21.06.2019. I e-post 

av 17.06.2019 ga rådmannen følgende tilbakemelding: 

«Med bakgrunn i de undersøkelser og konklusjoner som er forelagt i rapporten vil rådmannen 

måtte gjennomføre en juridisk vurdering av de vurdering og konklusjoner som er trukket av 

revisjonen, før rådmannen kan gi en høringsuttalelse. Dette vil naturlig ta lengere tid enn de 

4 arbeidsdager rådmannen er gitt til rådighet for en høringsuttalelse på en revisjonsrapport 

som er svært omfattende. Rådmannen ber derfor om utsatt frist, i første omgang til 1 august, 

med hensyn til ferieavvikling og sakens omfang». 

Revisjonen har i e-post av 18.06.2019 innrømmet rådmannen utsatt frist for å komme med merknader 

til rapporten til fredag 28.06.2019: 

«Vi har forståelse for at en ukes frist for tilbakemelding på rapporten er i korteste laget. Det 

gis på bakgrunn av henvendelsen utsatt frist for tilbakemelding til fredag 28. juni. 

Ved vurderingen av lengden på den utsatte fristen har vi blant annet lagt vekt på at revidert 

enhet allerede før oversendelse av rapportens høringsutgave var kjent med de 

revisjonskriteriene kommunens praksis har blitt vurdert opp mot. De juridiske 

problemstillingene som revisjonskriteriene reiser burde således ikke være ukjent for 

kommunen.» 

Per 1. juli kl. 09:00 er det ikke kommet tilbakemelding på de forhold som fremgår av 

rapporten. Rapporten ferdigstilles derfor uten høringsuttalelse. 
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