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Forord 

På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Longyearbyen lokalstyre har KomRev NORD 

gjennomført forvaltningsrevisjon av lokalstyrets barneverntjeneste og arbeid med forebyggende 

barnevern. Kontrollutvalgets plikt til å påse at forvaltningsrevisjon gjennomføres, følger av Lov 

om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 77 nr. 4. Ifølge forskrift om revisjon i 

kommuner og fylkeskommuner mv. (revisjonsforskriften) § 7 innebærer forvaltningsrevisjon å 

gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut 

fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger. 

 

Før igangsetting av forvaltningsrevisjonsprosjektet har revisjonen vurdert egen uavhengighet 

overfor Longyearbyen lokalstyre, jf. kommuneloven § 79 og revisjonsforskriften § 6. Vi kjenner 

ikke til forhold som er egnet til å svekke tilliten til vår uavhengighet og objektivitet. 

 

Revisjonen vil takke alle involverte i Longyearbyen lokalstyre og spesielt kontaktpersonen for 

godt samarbeid i forbindelse med prosjektet. 

 

Sammendrag 

Barne- og familietjenesten mottok 20 bekymringsmeldinger i 2013, en økning på ti meldinger fra 

2011. Longyearbyen lokalstyre har søkt Fylkesmannen i Troms om midler til ny 

saksbehandlerstilling på bakgrunn av at antallet saker øker og at tjenesten er sårbar med kun én 

ansatt. 

 

Barne- og familietjenestens saksbehandling og oppfølging av barn med hjelpetiltak er med 

enkelte unntak i tråd med krav og anbefalinger i regelverk/retningslinjer. Vår konklusjon er 

basert på gjennomgang av 17 bekymringsmeldinger og fire saksmapper til barn med vedtak om 

hjelpetiltak. Vi har undersøkt flere punkter knyttet til saksbehandling og krav til formalia og har 

påpekt enkelte mangler.  
 
Barne- og familietjenesten har et internkontrollsystem som i stor grad, men ikke fullt ut er i 

henhold til krav i regelverket.  

 
Med unntak av mangelfull forankring i overordnet planverk, er vår konklusjon at 

Longyearbyen lokalstyre har et system for forebyggende arbeid blant barn og unge i tråd 

med regelverk og anbefalinger på området. Vår undersøkelse viser at Longyearbyen lokalstyre 

og barneverntjenesten følger nøye med i de forhold barn lever under, og gjennomfører en rekke 

tiltak som kan bidra til å avdekke og forebygge omsorgssvikt og adferdsproblemer. 

Barneverntjenesten samarbeider med aktører som er sentrale i forebyggende arbeid blant annet i 

tverrfaglig team. 

 

 

 

Finnsnes, 30.4.2014 

 

 

Tone Steffensen Elsa-Leony Larsen og Truls Siri 

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Prosjektledere, forvaltningsrevisorer 
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1 INNLEDNING 

 

Kontrollutvalget i Longyearbyen lokalstyre har med bakgrunn i plan for forvaltningsrevisjon 

bestilt et forvaltningsrevisjonsprosjekt innenfor barnevern, jf. kontrollutvalgssak 14/2013. Tema 

for undersøkelsen er forebyggende arbeid blant barn og unge, saksbehandling, oppfølging og 

internkontroll i barneverntjenesten.  

 

Formålet med prosjektet er å bidra til å sikre at Longyearbyen lokalstyre oppfyller sentrale krav 

som følger av barnevernloven og forvaltningsloven, blant annet ved å undersøke om lokalstyret 

har tilfredsstillende system for forebyggende arbeid innen barnevern, om barn med hjelpetiltak 

følges opp i henhold til regelverket, om forvaltningsloven følges ved utformingen av vedtak om 

hjelpetiltak, og om barneverntjenesten har et internkontrollsystem. 

 

Forebyggende arbeid innen barnevern er et vidt begrep, hvor det sentrale er at arbeidet skal hindre 

eller reversere uønsket utvikling for barn og unge. Forebyggende arbeid kan gjøres både på 

individ- og på gruppenivå. Generelt forebyggende arbeid (primærforebygging) kan være å skape 

trygge og gode oppvekstmuligheter for barn og unge i samfunnet. Dette er tiltak som er rettet mot 

alle barn og unge, for å hindre at problemer eller negativ utvikling oppstår. Parallelt må det settes 

inn tiltak som skal forebygge at barn og unge som tilhører risikogrupper utvikler alvorlige 

problemer (sekundærforebygging). På individnivå vil forebyggende tiltak være frivillige 

hjelpetiltak som skal forsøke å hindre, snu eller begrense et etablert problem eller en etablert 

negativ utvikling, herunder hjelpe familier slik at omsorgsovertakelse ikke blir nødvendig 

(tertiærforebygging).  

 

Det anses som lite hensiktsmessig å skille skarpt mellom forebyggende innsats og de såkalte 

hjelpetiltakene i barnevernet. Forebygging dreier seg om å redusere risikofaktorer i barns og unges 

oppvekst, men også om å styrke ressurser og kompetanse gjennom lærings- og helsefremmende 

tiltak. Hensikten med forebyggende tiltak er at risikoutsatte barn og unge integreres i familie og 

nærmiljø, og at de får en trygg og stimulerende oppvekst på linje med andre barn og unge
1
.  

 

 

 

 

  

                                                 
1
 Jf. NOU 2000:12 Barnevernet i Norge, Barne- og likestillingsdepartementet 
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2 PROBLEMSTILLINGER OG REVISJONSKRITERIER 

 

2.1 Problemstillinger  
 

Undersøkelsens problemstillinger er som følger: 

1. Er barne- og familietjenestens saksbehandling og oppfølging av barn med hjelpetiltak i tråd 

med krav i regelverk/retningslinjer?  
 

2. Har barne- og familietjenesten internkontrollsystem iht. krav i regelverket?  
 

3. Er Longyearbyen lokalstyres system for forebyggende arbeid blant barn og unge i tråd med 

regelverk og anbefalinger på området?  
 

 
2.2 Revisjonskriterier 
  
Revisjonskriterier er krav, normer og/eller standarder som kommunens praksis på det reviderte 

området skal vurderes i forhold til. Revisjonskriteriene til problemstillingene er utledet fra 

følgende kilder: 

 Lov av 17.7.1992 om barneverntjenester (barnevernloven, bvl) 

 Lov av 10.2.1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven, fvl) 

 Forskrift av 1.9.1995 om lov om barneverntjenesters anvendelse på Svalbard, (Forskrift om 

barnevern på Svalbard), Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet  

 Forskrift av 14.12.2005 om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om 

barneverntjenester, internkontrollforskriften (internkontrollforskriften), Barne- likestillings og 

inkluderingsdepartementet 

 NOU 2000:12 Barnevernet i Norge, Barne- og likestillingsdepartementet 

 NOU 2009:08 Kompetanseutvikling i barnevernet, Barne- og likestillingsdepartementet 

 Rundskriv Q-16/2007 Forebyggende innsats for barn og unge, Barne- og 

likestillingsdepartementet m.fl. 

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

familier, Barne- og familiedepartementet 

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

likestillingsdepartementet 

 Q- 1105 B – Internkontroll i barneverntjenesten i kommunene – en veileder. Barne- og 

likestillingsdepartementet 

 Ot.prop. nr 69 (2008-2009) Om lov om endringer i barnevernloven 

 Rutine for undersøkelsesarbeid, Barne- og familietjenesten i Longyearbyen lokalstyre 

 

Lov om barneverntjenester
2
 (bvl) er gjort gjeldende for Svalbard gjennom forskrift om lovens 

anvendelse på Svalbard sist endret 13.12.2001 nr. 1587. Her fremgår det av forskriften § 3 om 

ansvarsfordelinger at barneverntjenestens oppgaver skal utføres av Sysselmannen og at 

departementet kan legge Sysselmannens myndighet til representativt folkevalgt organ. I 

Longyearbyen er denne myndighet delegert videre til Longyearbyen lokalstyre.  

                                                 
2
 Barnevernloven gjelder på Svalbard med unntak av to konkrete bestemmelser. Unntaket gjelder kravet i § 3-2 a om 

plikt til å utarbeide individuell plan og § 6-9 om tidsfrist for barnevernundersøkelser. 
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2.2.1 Utdypning av revisjonskriteriene for problemstilling 1: Saksbehandling 

Barnevernloven gir klare saksbehandlingsfrister å forholde seg til. Det fremgår av § 4-2 at 

barneverntjenesten snarest og senest innen én uke skal gjennomgå innkomne meldinger og vurdere 

om meldingen skal følges opp med undersøkelse etter § 4-3. I § 4-3 pålegges barneverntjenesten å 

snarest undersøke forholdet, dersom det er rimelig grunn til å anta at det foreligger forhold som 

kan gi grunnlag for tiltak. Ifølge barne- og familietjenestens interne retningslinjer (rutine for 

undersøkelsesarbeid) skal det utarbeides en undersøkelsesrapport i forbindelse med undersøkelsen.  

 

Når barneverntjenesten iverksetter hjelpetiltak, skal det lages et enkeltvedtak. Forvaltningsloven 

(fvl) §§ 24, 25 og 27 gir regler om begrunnelse av og underretning om vedtak til sakens parter. 

Barneverntjenesten skal utarbeide en tidsavgrenset tiltaksplan når hjelpetiltak vedtas, jf. bvl § 4-5. 

Veilederen Tiltaksplaner og omsorgsplaner i barneverntjenesten (Q-1104 B) har vært sentral i 

revisjonens gjennomgang. Ifølge veilederen skal tiltaksplanen foreligge samtidig som vedtaket, 

det skal foreligge kun én plan per barn, og planen bør inneholde situasjonsbeskrivelse, 

målbeskrivelse, tiltaksbeskrivelse, tidsperspektiv og evaluering. Barneverntjenesten skal også 

følge nøye med på hvordan det går med barn og foreldre, samt evaluere tiltaket regelmessig, jf. bvl 

§ 4-5.  

 

På denne bakgrunn har vi utledet følgende revisjonskriterier for problemstilling 1: 

 

Meldinger og undersøkelser 

 Barneverntjenesten skal gjennomgå innkomne bekymringsmeldinger senest innen én uke 

 Barneverntjenesten skal utarbeide undersøkelsesrapport  

 

Vedtak om hjelpetiltak 

 Partene skal underrettes om vedtaket så snart som mulig etter at vedtaket er truffet 

 Det skal fremgå tydelig hva vedtaket gjelder og hvor lenge tiltaket varer (tidsavgrensning) 

 Vedtaket skal være begrunnet og begrunnelsen skal være gitt samtidig som vedtaket ble truffet 

 Begrunnelsen skal vise til de regler vedtaket bygger på 

 Begrunnelsen skal nevne de faktiske forhold vedtaket bygger på 

 Underretningen om vedtaket skal være skriftlig, og begrunnelsen skal gjengis i underretningen 

 Underretningen skal inneholde opplysninger om klageadgang, klagefrist, klageinstans, 

nærmere fremgangsmåte ved klage, og retten etter § 18, jf, § 19 til å se sakens dokumenter 

 

Tiltaksplaner, oppfølging og evaluering 

 Barn med hjelpetiltak skal ha en tidsavgrenset tiltaksplan 

 Det skal kun være én tiltaksplan per barn, og tiltaksplanen skal foreligge samtidig med 

vedtaket 

 Tiltaksplanen bør inneholde situasjonsbeskrivelse, målbeskrivelse, tiltaksbeskrivelse, 

tidsperspektiv og evaluering 

 Barnevernstjenesten skal følge nøye med på hvordan det går med barnet og foreldrene, og 

vurdere om hjelpen er tjenlig 
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2.2.2 Utdypning av revisjonskriteriene for problemstilling 2: Internkontroll 

I januar 2006 ble det innført spesifikt krav om internkontroll i barneverntjenesten. Det fremgår av 

barnevernloven (bvl) § 2-1 at kommunen skal ha internkontroll for å sikre at kommunen utfører 

oppgavene sine i samsvar med krav fastsatt i lov eller i medhold av lov, og kommunen må kunne 

gjøre rede for hvordan den oppfyller kravet til internkontroll. Videre gir forskrift om internkontroll 

for kommunenes oppgaver etter lov om barneverntjenester (internkontrollforskriften) nærmere 

retningslinjer for både omfang av og innholdet i internkontrollen, jf. § 4. Internkontroll innebærer 

blant annet at den/de ansvarlige for virksomheten skal sørge for at kravene som er beskrevet i 

internkontrollforskriften § 4 annet ledd bokstav a-h, blir oppfylt. Av § 5 fremgår det at 

internkontrollen må kunne dokumenteres i den form og det omfang som er nødvendig på bakgrunn 

av barneverntjenestens størrelse, aktiviteter og risikoforhold, og at dokumentasjonen til enhver tid 

skal være oppdatert og tilgjengelig.  

 

Kravene til internkontrollen og til dokumentasjonen av den, slik disse følger av 

internkontrollforskriften §§ 4 og 5, utdypes ytterligere i veilederen “Internkontroll i 

barneverntjenesten i kommunene
3
 (heretter kalt veilederen). Som det fremgår av rapportens 

kapittel 6, har vi brukt utdypningene i veilederen i våre vurderinger av barneverntjenesten opp 

imot kravene om og til et internkontrollsystem.  

 

Veilederen peker på dokumentasjon som et virkemiddel som skal bidra til å sikre at 

internkontrollen fungerer som forutsatt. Ifølge veilederen er det virksomheten selv - ved den 

øverste lederen og medarbeiderne – som må avgjøre hvilke ordninger, arbeidsprosesser eller 

resultater som skal foreligge i skriftlig form, samt etablere rutiner som sikrer skriftlighet på disse 

områdene. Hva som skal dokumenteres, må avgjøres ut i fra virksomhetens egne interne behov. 

Selv om det ligger til virksomheten selv å avgjøre i hvilken grad internkontrollen skal 

dokumenteres skriftlig, har vi i våre vurderinger tatt utgangspunkt i veilederens eksempler og 

anbefalinger som beste praksis. Beste praksis er ikke noe kommunen er pålagt å følge, men som 

kommunen sannsynligvis vil ha fordel av å følge. Skriftlige rutiner vil også bidra til å sikre at 

barneverntjenesten er mindre sårbar mht. sykefravær og utskiftning av personell. 

 

På denne bakgrunn har vi utledet følgende revisjonskriterier: 

 Longyearbyen lokalstyre bør i størst mulig grad dokumentere barneverntjenestens 

internkontrollsystem 

 Internkontroll innebærer bl.a. at Longyearbyen lokalstyre skal oppfylle 

internkontrollforskriften § 4 annet ledd bokstav a-h 

 Internkontrollen skal til enhver tid være oppdatert og tilgjengelig for de ansatte 

 
 

  

                                                 
3
 Q-1105 B 



KomRev NORD IKS Barnevern 

 

Side:  

 
5 

2.2.3 Utdypning av revisjonskriteriene for problemstilling 3: Forebyggende arbeid 

Barnevernloven (bvl) regulerer barnevernets virksomhet. Formålet med barnevernloven er å sikre 

at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig 

hjelp og omsorg til rett tid, og bidra til at barn og unge får trygge oppvekstsvilkår. Det 

forebyggende arbeidet er i all hovedsak nedfelt i bvl kapittel 3.  

 

Bvl § 3-1 fastslår at kommunen skal følge nøye med i de forhold barn lever under, og har ansvar 

for å finne tiltak som kan forebygge omsorgssvikt og adferdsproblemer. Bestemmelsen i § 3-1 

angir videre at barneverntjenesten har spesielt ansvar for å søke avdekket omsorgssvikt, adferds-, 

sosiale og emosjonelle problemer så tidlig at varige problemer kan unngås, og sette inn tiltak i 

forhold til dette. Det følger av bvl § 3-2 at barneverntjenesten skal medvirke til at barns interesser 

ivaretas også av andre offentlige organer, og at barneverntjenesten skal samarbeide med andre 

sektorer og forvaltningsnivåer når dette kan bidra til å løse oppgaver som den er pålagt etter denne 

loven. Som ledd i disse oppgavene skal barneverntjenesten gi uttalelser og råd, og delta i den 

kommunale og fylkeskommunale planleggingsvirksomhet og i de samarbeidsorganer som blir 

opprettet. Ifølge bvl 3-3 bør barneverntjenesten også samarbeide med frivillige organisasjoner som 

arbeider med barn og unge.  

 

Alle offentlige etater og institusjoner som har med barn og unge å gjøre, er i prinsippet 

barneverntjenestens samarbeidspartnere, men skole, barnehage, PPT og skolehelse- og 

helsestasjonstjenestene pekes i rundskriv Q25/2005, NOU 2000:12 og NOU 2009:08 ut som 

sentrale aktører: 

- Det legges vekt på at de kommunale hjelpetjenestene må mobiliseres så tidlig som mulig i forhold 

til barn og unge i risikogrupper. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten, PPT og andre aktuelle 

tjenester bør rette spesiell oppmerksomhet mot grupper med særlige behov. Det forebyggende 

arbeidet kan rettes mot å styrke barn og unges evne og kompetanse til å mestre belastninger. I 

tillegg dreier forebygging seg om å øke kunnskap og beredskap i barnehage, skole, i 

hjelpetjenestene og i arbeids- og samfunnsliv for å fange opp mulig problemutvikling tidlig og gi 

eller formidle kyndig hjelp. (Rundskriv Q25/2005 s. 6) 

- Barnevernet har sammen med andre etater og instanser også ansvar for at samarbeid om 

forebyggende oppgaver i kommunen skal fungere. Dette arbeidet kan mest effektivt drives med 

utgangspunkt i de miljøene der barn oppholder seg, som barnehager, skoler, skolefritidsordninger 

og andre fritidstiltak, men også med utgangspunkt i de tjenester som på en rutinemessig måte 

kommer i kontakt med de fleste barn, som helsestasjoner og skolehelsetjeneste. […] Forebyggende 

virksomhet må integreres i normaltilbudene for barn og ungdom (barnehager, skoler, fritidsliv 

etc). […] Barnehager og skoler har et særlig ansvar i det forebyggende barnevernet, og det er ofte 

de pedagogiske institusjonene som først melder fra om utvikling av alvorlige atferdsproblemer. 

(NOU 2000:12, kap. 19.3.1) 

- Når samfunnets lytteposter, som helsestasjonen, barnehagen, skolen eller PP - tjenesten vurderer 

at tilstanden for et barn ikke er tilfredsstillende, kan det være aktuelt å iverksette forebyggende 

tiltak eller å melde fra til barnevernstjenesten. I dette ligger det et «føre-var»-prinsipp. Her 

gjelder det ofte å avdekke svikt og problemer så tidlig som mulig, og å sette inn konkrete tiltak for 

å forhindre en videre uheldig problemutvikling. (NOU 2009:08, kap. 7.4)  
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I NOU 2000:12 blir fast og forpliktende tverretatlig/tverrfaglig
4
 samarbeid trukket fram som viktig 

for å kunne lykkes med forebyggende arbeid, og i rundskrivene Q-25/2005 og Q-16/2007 

understrekes viktigheten av at det forebyggende arbeidet forankres på øverste politiske og 

administrative nivå, og i kommunens overordnede planverk: 

- Det er derfor avgjørende å samordne forebyggende tiltak slik at innsatsen blir mer bredspektret, 

langsiktig og systematisk. […] For å sikre mer effektive og treffsikre forebyggende tiltak, er det 

nødvendig med et fast organisert og forpliktende samarbeid mellom kommunale etater og 

instanser, både på det administrative, økonomiske og utøvende plan. […] Forebygging krever ofte 

en tverrfaglig og tverrsektoriell innsats. Kommunen burde derfor ha et spesielt ansvar for å 

koordinere innspill fra forskjellige sektorer og lage en realistisk og prioritert liste over tiltak som 

bør gjennomføres. Denne listen bør ha sitt grunnlag i sektorplaner. Kommuner og fylkeskommuner 

vil selv måtte finne en form for dette plandokumentet. (NOU 2000:12 kap. 19.3.1) 

- For å unngå at forebyggende innsats blir tilfeldig og fragmentert, er det nødvendig at 

virksomheten inngår i en formalisert struktur slik at den setter varige spor. Mange kommuner har 

erfart at uformelle samarbeidsrelasjoner kan føre til at mye godt arbeid blir utført, men faren 

ligger i at det blir sårbart og lett faller bort dersom en av hovedaktørene forsvinner. 

Forebyggende tiltak bør derfor inngå i et program eller en virksomhetsplan (f.eks har mange 

kommuner allerede en rusmiddelpolitisk handlingsplan). Det er av stor betydning at både 

administrativ og politisk ledelse er forpliktende engasjert i arbeidet (Rundskriv Q-25/2005, s. 8) 

- For å sikre at det forebyggende arbeidet får nødvendig status og prioritet, må arbeidet forankres 

på øverste politiske og administrative nivå. De kommuner som har lykkes best i sitt forebyggende 

arbeid, har som regel et sterkt engasjement fra ledelsen i kommunen. Arbeidet bør også forankres 

i kommunens overordnede planverk. Derfor må kommunene ha en helhetlig tilnærming og ikke 

nøye seg med én strategi for rusmidler, en annen for ungdom som begår kriminalitet osv. 

(Rundskriv Q-16/2007, s. 4) 

 

På denne bakgrunn har vi utledet følgende revisjonskriterier for problemstilling 3: 

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

finne tiltak som kan forebygge omsorgssvikt og adferdsproblemer. 

 Barneverntjenesten har spesielt ansvar for å avdekke og sette inn tiltak mot omsorgssvikt, 

adferds-, sosiale og emosjonelle problemer så tidlig som mulig. 

 Barneverntjenesten har sammen med andre offentlige organer som helsesøstertjenesten, PPT, 

barnehager og skole ansvar for at samarbeid om forebyggende oppgaver fungerer. 

 Forebyggende arbeid blant barn og unge bør være forankret i et overordnet planverk. 

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

  

                                                 
4
 Tverrfaglig samarbeid forutsetter at flere yrkesgrupper med ulik fagbakgrunn går sammen om en oppgave. 

Tverretatlig samarbeid innebærer et samarbeid mellom ulike systemer, for eksempel mellom helse- og sosialsektor og 

skole. Definisjon fra NOU 2000:12, kap.7.4. 
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3 METODE, DATAMATERIALE OG AVGRENSING 

3.1 Metode og datamateriale  

 

Konsulent ved barne- og familietjenesten (heretter omtalt som barnevernkonsulent) har vært 

revisjonens kontaktperson i dette prosjektet. Revisjonen informerte om prosjektet og hadde 

samtale med barnevernkonsulent per telefon 23. oktober 2013. Revisjonen var i Longyearbyen i 

perioden 18. til 21. november 2013 der vi gjorde datainnsamling og intervjuer. Her hadde vi et 

kort oppstartsmøte med administrasjonssjef og barnevernkonsulent. I løpet av oppholdet i 

Longyearbyen undersøkte revisjonen et utvalg saksmapper og gjennomførte en rekke intervjuer 

(som vi hadde avtalt i forkant av oppholdet).  

 

Vi undersøkte fire saksmapper til barn med vedtak om hjelpetiltak
5
. I tillegg undersøkte vi 

oppfølging av 17 innkomne bekymringsmeldinger, der meldinger i de fire hjelpetiltakssakene også 

inngår.   

 

Følgende ble intervjuet under besøket i Longyearbyen: 

 Barnevernkonsulent 

 To helsesøstre 

 Leder oppvekstforetaket 

 Leder ungdomsvirksomheten 

 Rektor 

 Tre barnehagestyrere 

 Leder ungdomsklubb 

 Oppvekstkonsulent 

 

Alle informantene har oppgaver og ansvar for tjenester til barn og unge. Opplysninger fra intervju 

som er tatt med i rapporten, er verifisert.  

 

Revisjonen har i tillegg innhentet dokumentasjon og fått avklart spørsmål per telefon og e-post i 

løpet av prosjektperioden. Vi har også brukt statistikk fra barne- og familietjenesten. 

  

Forvaltningsrevisjonsprosjektet er gjennomført i henhold til gjeldende standard for forvaltnings-

revisjon
6
.  

 

 

Gyldighet og pålitelighet 

Med gyldige data menes at dataene som samles inn i undersøkelsen, skal utgjøre et relevant og 

tilstrekkelig grunnlag for å vurdere den reviderte virksomheten opp i mot revisjonskriteriene og 

problemstillingene. Revisjonen mener at det datamaterialet som er presentert som «revisors funn» 

i rapporten, oppfyller dette gyldighetskravet. Som relevante data legger vi til grunn muntlig 

informasjon fra intervjuobjektene som innehar stillinger/ansvar for tjenester overfor barn og unge, 

samt skriftlig dokumentasjon i form av barnevernmapper i barneverntjenestens saksarkiv, og 

retningslinjer fra barneverntjenestens rutinehåndbok.  

  

                                                 
5
 Antallet hjelpetiltakssaker på tidspunktet for revisjonens undersøkelse 

6
 RSK 001Standard for forvaltningsrevisjon fastsatt av Norges kommunerevisorsforbunds styre 1. februar 2011 
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Med pålitelige data menes at dataene skal være mest mulig nøyaktige. Revisjonen har vurdert 

eventuelle feilkilder i det innsamlede datamaterialet. Vi har sammenliknet de ulike typene data 

med hverandre for å avdekke eventuelle motsetninger i opplysninger som fremkommer i dem. I 

tillegg har vi framlagt datamaterialet for kommunen og korrigert eventuelle faktafeil. På bakgrunn 

av forannevnte vurderinger, sammenlikninger og verifiseringer, forutsetter revisjonen at det ikke 

er vesentlige feil i datamaterialet som presenteres i rapporten.  

 

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

interne kvalitetssystem. Vi anser også bruk av flere ulike datakilder og informanter for å bidra til 

sikring av dataenes pålitelighet. 

 

3.2 Avgrensing av prosjektet  

 

Revisjonens undersøkelser og vurderinger er avgrenset til de konkrete problemstillingene som er 

formulert for dette forvaltningsrevisjonsprosjektet. Det betyr at problemstilling 1 og 2 er avgrenset 

til å gjelde barneverntjenesten i Longyearbyen (barne- og familietjenesten), og at prosjektet ikke er 

en fullstendig gjennomgang av alle de oppgaver som ligger til barneverntjenesten. Undersøkelsen 

gjelder saksbehandling og oppfølging av barn under frivillige hjelpetiltak, og omfatter ikke 

omsorgsovertakelser. 

  

Revisjonen har undersøkt dokumentasjonen i de fire hjelpetiltakssakene som var aktive hos 

barneverntjenesten i Longyearbyen i tidsrommet for revisjonens besøk. I tilfeller med lang 

historikk, med flere vedtak og tidligere tiltaksplaner, er det tatt utgangspunkt i nyeste vedtak og 

gjeldende tiltaksplan. I undersøkelsen har vi også kartlagt tidsbruk for de 17 

bekymringsmeldingene som barneverntjenesten i Longyearbyen har mottatt i tidsrommet 1.1.13 til 

20.11.13
7
 mht. gjennomgang av meldingene og gjennomføring av undersøkelser.   

 

Når det gjelder internkontroll, har revisjonen vurdert om barneverntjenesten har et system som 

oppfyller krav i regelverk og veileder til dokumentasjon og innhold, og om internkontrollen er 

oppdatert og tilgjengelig for de ansatte. 

 

Problemstilling 3 gjelder Longyearbyen lokalstyres forebyggende arbeid blant barn og unge.  

                                                 
7
 Dato for revisjonens besøk/gjennomgang av dokumentasjon. 
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4 BARNE- OG FAMILIETJENESTEN 

4.1 Om barne- og familietjenesten 
 

Sysselmannen er i utgangspunktet tillagt ansvaret for barneverntjenestens oppgaver på Svalbard, 

men i Longyearbyen er myndigheten delegert videre til lokalstyret der Barne- og familietjenesten 

(BFT) utfører de oppgaver som følger av barnevernloven. BFT består av én konsulent som er 

fagutdannet og med erfaring fra arbeid innen barnevernfeltet. 

 

Tidligere var BFT organisert under plan- og utviklingssjefen som hadde ansvar for budsjettarbeid 

og planarbeid, men ikke saksarbeid. Plan- og utviklingssjefen hadde ikke barnevernfaglig 

kompetanse. I den siste perioden før ny administrativ organisering ble innført, var det 

administrasjonssjefen som hadde barnevernleders myndighet, som bl.a. var å skrive under vedtak. 

 

Ny administrativ organisering ble vedtatt i lokalstyret 10.12.2013 og er vist nedenfor i figur 1. 

BFT inngår nå i enheten Barn og unge, sammen med Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT), 

Oppvekstfaglig rådgiver og Ungdomsvirksomheten (Ung i Longyearbyen). Enhetslederen for Barn 

og unge er også leder for barne- og familietjenesten. Administrasjonssjefens vurdering er at det gir 

et mer robust fagmiljø når etater som arbeider forebyggende blant barn og unge samles i en egen 

enhet. Tjenestene skal gi et godt og samordnet tilbud til beste for barn og unge i Longyearbyen der 

tverrfaglig samarbeid vektlegges, ifølge administrasjonssjefen. 

 

Figur 1: Ny administrativ organisering fra 1.1.2014. 

 
Kilde: Longyearbyen lokalstyre 

 

I KOSTRA (Kommune-Stat-Rapportering) sammenliknes kommuner med den kommunegruppa 

de tilhører. Longyearbyen lokalstyre rapporterer ikke til KOSTRA og slike sammenlikninger 

finnes derfor ikke for Longyearbyen. Det kan likevel være interessant å sammenlikne antall 

stillinger i barneverntjenesten i forhold til antall innbyggere i Longyearbyen med noen utvalgte 

kommuner i fastlands-Norge. I KOSTRA finnes indikatoren “stillinger med fagutdanning per 
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1000 barn 0-17 år
8
”. Ved utgangen av 2013 hadde Karlsøy kommune i Troms 431 innbyggere i 

alderen 0-17 år, mens det i Longyearbyen
9
 var 414 per 31.3.2013. Dette gjør at Karlsøy kommune 

er en aktuell sammenlignbar enhet. Ved utgangen av 2013 hadde Karlsøy kommune 2,5 

fagstillinger som tilsvarer seks stillinger med fagutdanning per 1000 barn 0-17 år. Longyearbyen 

lokalstyre hadde med sin ene stilling i barne- og familietjenesten, 2,4 stillinger med fagutdanning 

per 1000 barn 0-17 år per 31.3.2013. Ser vi nærmere på denne indikatoren i KOSTRA for 2013
10

, 

var gjennomsnittet for Troms fylke 5,0 og for landet utenom Oslo 3,7 stillinger med fagutdanning 

per 1 000 barn 0-17 år. Dette viser at Longyearbyen lokalstyres barneverntjeneste har relativt lav 

andel stillinger med fagutdanning per 1000 barn 0-17 år. I forbindelse med høringen utdyper 

administrasjonen i Longyearbyen lokalstyre at Longyearbyen har en turnover i befolkningen på 20 

prosent, noe som gjør barne- og familietjenesten sitt arbeid mer krevende enn hva barnetallet i seg 

selv tilsier.   

 

Barnevernkonsulenten sier at tjenesten er sårbar i og med at hun er alene, og hun får støtte fra 

revisjonens øvrige informanter i dette. Hun sier videre at sakenes alvorlighetsgrad og kompleksitet 

øker i omfang, som f.eks. saker med høykonflikt og vold i nære relasjoner. BFT får også enkelte 

saker der barn/unge har særskilte behov, men ikke har rettigheter i og med at helse- og 

omsorgstjenesteloven ikke er gjeldende på Svalbard. Barnevernkonsulenten synes det mangler 

føringer fra departementet på dette området. Familier kan ikke forvente å få hjelp etter et regelverk 

som er gjeldende på fastlandet men ikke på Svalbard. Vi skal ikke skape barnevernsklienter fordi 

vi ikke kan gi et tiltak, sier barnevernkonsulenten. Hun har opplevd at noen hjemkommuner har 

betalt for tiltak, selv om de etter loven ikke må det. Videre nevner barnevernkonsulenten tidligere 

barnevernssaker og barnefordelingssaker som svært utfordrende. Konsulenten har også opplevd å 

få trusler, noe hun opplever som belastende og energikrevende. I tillegg stiller hun spørsmål ved 

egen og klientenes rettssikkerhet i og med at hun stort sett gjennomfører møter og hjemmebesøk 

alene. I tillegg til de ulempene eller svakhetene som barnevernkonsulenten selv påpeker, opplyser 

flere av revisjonens informanter at tjenesten er sårbar fordi barnevernkonsulenten ikke kan være 

tilstede hele tiden, og fordi det kan bli faglig ensomt å ikke ha noen i samme tjeneste å sparre med.  

 

Søknad om ny saksbehandlerstilling 

Administrasjonsutvalget vedtok i sak 15/14 den 25.2.2014 å søke Fylkesmannen i Troms om en ny 

saksbehandlerstilling til barne- og familietjenesten i forbindelse med statens satsing på kommunalt 

barnevern 2014. Søknaden ble deretter vedtatt i lokalstyret den 18.3.2014. For å komme med i 

vurderingen om tildeling av stillinger, sendte administrasjonssjefen søknaden innen fristen som 

var 18.2.2014, med forbehold om å trekke søknaden hvis den ikke ble vedtatt i lokalstyret.  

 

Administrasjonssjefen opplyser i saksvurderingen for søknaden, at det er gjennomført en risiko og 

sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) av barne- og familietjenesten som viser stor sårbarhet når det 

gjelder risiko og sikkerhet. Videre i saksvurderingen står blant annet følgende: “To 

saksbehandlere vil gjøre barneverntjenesten mindre sårbar og øke sikkerheten for ansatt og 

bruker. I tillegg gir det større trygghet og bedre fokus i møter med foreldre og ved hjemmebesøk, 

og gir mulighet for faglig drøfting av saker og finne gode løsninger. (…) Økte ressurser vil gi 

bedre kvalitet og omfang på forebyggende arbeid. (…) For å ivareta det forebyggende arbeidet 

fra barne- og familietjenestens side, må det tilføres ressurser slik saksmengden og totalsituasjonen 

er i dag”. 

                                                 
8
 Det finnes ikke aldersgruppering 0-17 for Svalbard, men revisjonen har fra SSB fått en oversikt som viser antallet 

personer 0-17 år per 31.3.2013 
9
 I SSB omtalt som “personer i den norske bosetningen på Svalbard” 

10
 Dette er ureviderte tall.  SSB publiserer ureviderte tall for kommunene 15. mars, og opprettede tall 15. juni. 
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4.2 Utvalgte nøkkeltall  

 

4.2.1 Antall barn og unge 

 

Diagram 1: Folkemengde i de norske bosettingene på Svalbard, 0-19 år, 2. halvår 2010 - 2013 

 
Kilde: Statistisk sentralbyrå (SSB) 

 

Av diagram 1 ovenfor fremgår utviklingen i antall innbyggere i alderen 0-19 år i de norske 

bosetningene på Svalbard, vist for andre halvår 2010 til 2013. Vi ser at det har vært en jevn økning 

fra 2010 til 2012 i antallet innbyggere i alderen 0-19 år og har deretter vært relativt stabilt. I andre 

halvår 2013 var det 483 innbyggere i alderen 0-19 år, som tilsvarer en andel på 22 % av den totale 

norske bosetningen på Svalbard.  

 

4.2.2 Bekymringsmeldinger 

 

Tabell 1 nedenfor viser antall bekymringsmeldinger som BFT mottok i årene 2011, 2012 og 2013. 

Det fremgår av tabellen at det har vært en betydelig økning fra ti bekymringsmeldinger i 2011 til 

20 meldinger i 2013. Alle bekymringsmeldingene bortsett fra én i 2013, resulterte i undersøkelse. 

Barnevernkonsulentens kommenterer økningen i meldinger med at barne- og familietjenesten har 

jobbet bevisst med å øke kompetansen og kunnskapen til offentlige samarbeidspartnere om 

meldeplikt og hva man gjør ved bekymring. De har arrangert kurs med advokat Rikke Lassen om 

meldeplikt og tverrfaglig samarbeid samt kurs om vold i nære relasjoner. Barne- og 

familietjenesten er av den oppfatning at det har vært underrapportering tidligere og at økt 

kompetanse blant offentlige samarbeidspartnere, har ført til økning i meldinger. 

  

Tabell 1: Antall bekymringsmeldinger i årene 2011, 2012 og 2013. 

Longyearbyen lokalstyre 2011 2012 2013 

Antall meldinger i løpet av året 10 13 20 

Antall meldinger henlagt uten undersøkelse 0 0 1 

Kilde: Barne- og familietjenesten, Longyearbyen lokalstyre 
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I diagrammene 2 og 3 nedenfor, vises en fordeling av hvem som har meldt bekymring til barne- og 

familietjenesten i 2012 og 2013. I 2012 sendte politiet flest med fem bekymringsmeldinger, mens 

barnehage og skole sendte flest i 2013 med 13 meldinger til sammen.  

 

Diagram 2 og 3: Bekymringsmeldinger fordelt på meldere – Longyearbyen lokalstyre 2012 og 2013. 

 
Kilde: Barne- og familietjenesten, Longyearbyen lokalstyre  

 
Barnevernkonsulenten sier til revisjonen at offentlige instanser har blitt stadig bedre på å ta 

kontakt med barneverntjenesten. Fortsatt opplever hun stor variasjon i antall meldinger fra de 

ulike instansene, og hun fremhever spesielt politiet som flinke til å melde.  

 

Barnevernkonsulenten kommenterer at de sjelden mottar informasjon fra fastlandskommunen 

vedrørende barn under tiltak som flytter til Longyearbyen. Hun opplyser videre at når barnet og 

familien flytter tilbake til fastlandet og hvis BFT fortsatt har bekymring, er BFT påpasselige med å 

sende informasjon til fastlandskommunen. BFT informerer foreldrene om at de gjør dette, og 

mange er interesserte i at tiltak fortsetter på fastlandet.  

 

Noen av revisjonens informanter er usikre på om virksomhetene deres har skriftlige rutiner for 

melding av bekymring til barneverntjenesten. Samtidig uttrykker flere av dem at de vet hvordan de 

skal gå frem hvis det skulle bli nødvendig å melde, og at de har fokus på melderutiner blant de 

ansatte. For de som jobber i ungdomsklubben og i ungdomsvirksomheten, foreligger det en egen 

håndbok som bl.a. inneholder melderutiner.  

 

Barne- og familietjenesten opplyser at de har utarbeidet et eget meldeskjema som ligger 

tilgjengelig på lokalstyrets hjemmeside. Meldeskjemaet er også tilgjengelig for skole/barnehage 

via lokalstyrets felles elektroniske arkivsystem. Barnevernkonsulenten opplyser at de årlig sender 

ut en veileder til barnehager og skole om samarbeid med barnevernet. Hun opplyser videre at de 

også har utarbeidet “rutine ved mistanke om overgrep mot barn og unge”. Revisjonen har mottatt 

meldeskjema og den nevnte rutinen.  

 

Enkelte informanter påpeker videre at det er viktig med jevnlig kursing og informasjon om bl.a. 

hva man skal se etter og hvordan man skal gå frem ved mistanke. Dette fordi temaet er vanskelig, 

men også på grunn av stor turnover. Noen informanter viser også til at det kan oppstå usikkerhet 

mht. om man skal melde eller ikke, men at de i slike tilfeller kontakter barnevernkonsulenten for å 

drøfte saken anonymt. Informantene opplever for øvrig terskelen for å ta kontakt med 

barneverntjenesten for råd eller veiledning som lav. 
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4.2.3 Undersøkelser og tiltak 

 

Tabell 2 viser oversikt over undersøkelser og barn med tiltak i Longyearbyen for perioden 2011-

2013. Det fremgår at antall undersøkelser og tiltak har økt i perioden. Når det gjelder tallene for 

2013 fremgår det at en del av undersøkelsene ikke er avsluttet enda. Barnevernkonsulenten 

opplyser til revisjonen at det fortsatt pågår noen undersøkelser samt at det er noen som har flyttet i 

denne perioden.  

 

 
Tabell 2: Undersøkelser, barn i tiltak per 31.12. Antall – Longyearbyen lokalstyre 2011-2013. 

Longyearbyen lokalstyre  2011 2012 2013 

Antall undersøkelser i alt 10 13 20 

Antall undersøkelser avsluttet 5 14 7 

- Antall undersøkelser som førte til tiltak 2 5 6 

- Antall undersøkelser som ble henlagt 3 7 11 

Antall barn med tiltak per 31.12 2 8 8 

- Antall barn med bare hjelpetiltak per 31.12 0 5 5 

- Antall barn med omsorgstiltak per 31.12 2 3 3 

Kilde: Barne- og familietjenesten, Longyearbyen lokalstyre  
 

4.2.4 Alderssammensetning, meldinger og tiltak 

 

Målgruppen for barnevernstiltak er barn og unge mellom 0 til 18 år. Når barnet samtykker, kan 

tiltak som er iverksatt før barnet har fylt 18 år, opprettholdes eller erstattes av andre tiltak som er 

omhandlet i denne lov inntil barnet har fylt 23 år.
11

  

 

Tabell 3 viser oversikt over alderssammensetning når det gjelder bekymringsmeldinger og barn 

med tiltak (omsorgstiltak og hjelpetiltak) i regi barne- og familietjenesten i Longyearbyen 

lokalstyre i 2013. 

 

 
Tabell 3:Meldinger og tiltak i 2013, alderssammensetning. 

Longyearbyen lokalstyre  

Meldinger 

2013 

Tiltak 

2013 

0 til 5 år 5 2 

6 til 15 år 15 7 

16 til 18 (23) år 0 3 

Kilde: Barne- og familietjenesten, Longyearbyen lokalstyre  
 

Barnevernkonsulenten opplyser at det var flere ungdommer i 2013 både når det gjelder meldinger 

og tiltak enn det var i 2012. Stort sett er det flest barn i skolealder, men det var en økning i 

barnehagebarn i 2013 når det gjelder meldinger. 

  

                                                 
11

 Jf. barnevernlova § 1-3 
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5 SAKSBEHANDLING  

Er barne- og familietjenestens saksbehandling og oppfølging av barn med hjelpetiltak i 

tråd med krav i regelverk/retningslinjer?  

  

 

5.1 Revisors funn 

 

5.1.1 Meldinger og undersøkelsesrapport 

 

Revisjonen har gjennomgått 17 bekymringsmeldinger som viser at BFT kan dokumentere å ha 

gjennomgått og avklart 15 av meldingene i løpet av én uke. På grunn av mangelfull 

dokumentasjon
12

 er det vanskelig å vurdere de to øvrige bekymringsmeldingene. 

 

I seks av sakene finner ikke revisjonen at det er utarbeidet undersøkelsesrapport. To av 

undersøkelsesrapportene mangler datering, den ene når den er skrevet og den andre for når 

undersøkelsen ble avsluttet. Barnevernkonsulenten opplyser at undersøkelsesrapportene ligger i 

saksbehandlingsprogrammet Familia, de er bare ikke skrevet ut og lagt i mappen til barnet.  Hun 

opplyser videre at de må lage en fast rutine på at de alltid skriver disse ut. 

                                                 
12

 Ikke datert i den ene saken, men brev fra BFT til foreldre er sendt én uke etter meldingen. I den andre saken er brev 

fra BFT til foresatte sendt 10 dager etter bekymringsmelding til BFT ble mottatt. Det er noe uklart vedr. datering i 

dokumentasjonen og det kan derfor ikke dokumenteres om meldingene er avklart i løpet av én uke. 

Revisjonskriterier:  
  
Meldinger og undersøkelser 

 Barneverntjenesten skal gjennomgå innkomne bekymringsmeldinger senest innen én uke 

 Barneverntjenesten skal utarbeide undersøkelsesrapport  
 

Vedtak om hjelpetiltak 

 Partene skal underrettes om vedtaket så snart som mulig etter at vedtaket er truffet 

 Det skal fremgå tydelig hva vedtaket gjelder og hvor lenge tiltaket varer (tidsavgrensing) 

 Vedtaket skal være begrunnet og begrunnelsen skal være gitt samtidig som vedtaket ble truffet 

 Begrunnelsen skal vise til de regler vedtaket bygger på 

 Begrunnelsen skal nevne de faktiske forhold vedtaket bygger på 

 Underretningen om vedtaket skal være skriftlig, og begrunnelsen skal gjengis i underretningen 

 Underretningen skal inneholde opplysninger om klageadgang, klagefrist, klageinstans, nærmere 
fremgangsmåte ved klage, og retten etter § 18, jf. § 19 til å se sakens dokumenter 

 
Tiltaksplaner, oppfølging og evaluering 

 Barn med hjelpetiltak skal ha en tidsavgrenset tiltaksplan 

 Barnevernstjenesten skal følge nøye med på hvordan det går med barnet og foreldrene, og vurdere om hjelpen 
er tjenlig 

 Det skal kun være én tiltaksplan per barn, og tiltaksplanen skal foreligge samtidig med vedtaket 

 Tiltaksplanen bør inneholde situasjonsbeskrivelse, målbeskrivelse, tiltaksbeskrivelse, tidsperspektiv og 
evaluering 
 

Jf. barnevernloven §§ 4-2, 4-3 og 4-5, forvaltningsloven §§ 24, 25 og 27, veileder Q-1104 B, Rutine for 

undersøkelsesarbeid, BFT i Longyearbyen lokalstyre 
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Etter barnevernloven § 4-3 skal barneverntjenesten dersom det er rimelig grunn til å anta at det 

foreligger forhold som kan gi grunnlag for særlige tiltak, snarest undersøke forholdet. Når det 

gjelder konkrete tidsfrister for gjennomføring av nærmere undersøkelser av forholdet, viser 

bestemmelsen til frister inntatt i § 6-9. Tidsfristene etter § 6-9 gjelder imidlertid ikke på Svalbard, 

jf. § 1 i forskrift om barnevern på Svalbard. Selv om tidsfrist for barnevernundersøkelser ikke 

gjelder på Svalbard, har vi sett på tidsbruken. Av 17 saker som var ferdig undersøkt innen 

tidspunktet for revisjonens besøk, finner revisjonen at 15 av disse var undersøkt innen tre 

måneder. Når det gjelder de to sakene med over tre måneder undersøkelsestid, har det tatt lang tid 

for BFT å få opplysninger og dokumentasjon fra andre instanser. Barnevernkonsulenten opplyser 

til revisjonen at det er en utfordring å få svar når opplysninger skal hentes inn og de må ofte purre. 

Det kan spesielt være vanskelig å få opplysninger fra sykehus, noe som ifølge konsulenten kan 

skyldes turnover blant legene. Hun opplyser videre at sykehuset er flinke til å invitere BFT til 

internmøter. Det kan periodevis også ta noe tid å få opplysninger fra Sysselmann og skole. Bruk 

av tolk i en del adopsjonssaker, samt skiftarbeid blant foresatte gjør også at undersøkelsen kan ta 

tid. Konsulenten forklarer at undersøkelsestiden er gått over tre måneder i de tilfeller det har tatt 

lang tid å få svar fra andre instanser. 

 

5.1.2 Vedtak om hjelpetiltak 

Revisjonens gjennomgang av de fire aktuelle vedtakene om hjelpetiltak viser at i samtlige vedtak 

ble partene underrettet om vedtaket via brev, umiddelbart etter at vedtaket ble truffet. Videre har 

vi i vår gjennomgang funnet følgende: 

 Alle vedtaksbrevene viser tydelig hva vedtaket går ut på 

 Alle vedtaksbrevene inneholder en tidsavgrensning som viser hvor lenge tiltaket varer  

 Alle vedtakene er begrunnet, og begrunnelsen er gitt samtidig som vedtaket ble truffet  

 I alle sakene viser begrunnelsen til de regler som vedtaket bygger på og begrunnelsen 

nevner de faktiske forhold som vedtaket bygger på.  

 I alle sakene er begrunnelsen for vedtaket gjengitt i vedtaksbrevet (underretningen) 

 

I tre av de fire vedtaksbrevene følger det et vedlegg som beskriver framgangsmåte ved klage. 

Vedlegget redegjør for klageadgang, frist, hvem som er klageinstans og retten til å se sakens 

dokumenter. Det fjerde vedtaksbrevet inneholder ikke opplysninger om klageordning og retten til 

å se sakens dokumenter. Barnevernkonsulenten opplyser at dette er et samtykkebasert tiltak der 

det er oppgitt at det når som helst kan trekkes tilbake.  

 

5.1.3 Tiltaksplaner, oppfølging og evaluering 

Revisjonen finner at det foreligger tiltaksplan i samtlige fire saker som er undersøkt, og det 

foreligger en aktiv tiltaksplan per sak. Videre i vår gjennomgang fant vi følgende: 

 

 Alle fire tiltaksplaner forelå samtidig med vedtaket. 

 Det fremgår tydelig i tre av de fire tiltaksplanene hva tiltaket går ut på. I den siste 

tiltaksplanen er dette uklart og gjelder to tiltak. 

 Alle tiltaksplanene inneholder en oversikt over barnets situasjon og behov. 

 Alle tiltaksplanene inneholder målbeskrivelse; en beskrivelse av barnets situasjon når 

ønsket endring er oppnådd, inndelt i hovedmål og delmål.  

 Alle tiltaksplanene beskriver hva som skal til for å nå målene. Disse var beskrevet som 

delmål med tiltak.  

 Alle tiltaksplanene er tidsavgrenset. 
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Dokumentasjonen som revisor har gjennomgått viser at evaluering av tiltaksplan er gjort eller er 

planlagt skal gjøres. Når det gjelder vurderinger om hjelpen er tjenlig eventuelt om det er behov 

for nye tiltak, så viser dokumentasjonen i tre av de fire sakene at det er gjort, mens i den siste 

saken var det lite dokumentasjon som viser om det i dette tilfelle var gjort. Barnevernkonsulenten 

forteller at tidspunkt for evaluering av tiltaksplan står i selve planen og at dette enten blir 

gjennomført før eller etter den fastsatte datoen. Et samarbeidsmøte kan i enkelte tilfeller også bli 

gjennomført som et evalueringsmøte. Hun opplyser videre at hun har hyppig kontakt med barn og 

foreldre og presiserer at de alltid dokumenterer fra samtaler og møter, men at innskriving i Familia 

kan la vente på seg i travle perioder. Notatene ligger da i arkivskap under “til journalføring” til de 

får tid til å skrive dem inn i Familia. 
 

I tre av de fire sakene revisjonen har undersøkt, viser dokumentasjonen at foreldre er fulgt opp 

med samtaler og møter om deres situasjon og det er gjennomført enkelte samtaler med barna. I én 

sak er det lite eller ingen dokumentasjon på samtaler med mor eller far. Barnevernkonsulenten 

opplyser at en del notater var “til journalføring” under revisjonens besøk og dermed ikke skrevet 

ut og arkivert i saksmappa. Når det gjelder involvering av barn sier konsulenten at det varierer, da 

noen ungdommer ikke vil, men hun legger til at alle blir forsvarlig fulgt opp og ingen er overlatt 

til seg selv. Samtale med barnet på skolen gjøres etter samtykke med foreldrene. Samtaler med 

barn er noe de kan bli bedre på, og konsulenten opplyser videre at de ikke har skriftlige rutiner på 

det. Med lovendring
13

 fra juni 2014 vil tjenesten innføre samtaler med barn som rutine i alle 

undersøkelsesrapporter og vedtak, opplyser konsulenten. Frem til nå har samtalene først og fremst 

vært gjennomført med eldre barn.  

 
 

5.2 Revisors vurderinger 
 

Dokumentasjonen som er undersøkt, viser at barne- og familietjenesten i all hovedsak overholder 

fristen på én uke for gjennomgang av innkomne bekymringsmeldinger jamfør bvl. § 4-2. Videre 

mangler det utskrift av seks undersøkelsesrapporter, og to øvrige undersøkelsesrapporter har 

mangelfull datering, jf. barne- og familietjenestens interne retningslinjer 
 

Med ett unntak er vedtakene om hjelpetiltak utarbeidet i tråd med fvl. §§ 24, 25 og 27. Ett av 

vedtakene mangler opplysninger om klageadgang, klagefrist, hvem som er klageinstans og om 

retten til å se sakens dokumenter. Revisjonen vurderer at forvaltningsloven uansett må følges selv 

om det er gitt samtykke, for det kan tenkes at barnet/ungdommen vil klage ved underretning om 

vedtaket. I tillegg styrer forvaltningsloven fremgangsmåten for å treffe enkeltvedtak og innholdet i 

enkeltvedtak. 
 

Barne- og familietjenesten oppfyller kravet til at barn med hjelpetiltak skal ha en tidsavgrenset 

tiltaksplan, og at tiltaksplanen skal foreligge samtidig med vedtaket jamfør bvl. § 4-5 og 

anbefalingene i veilederen Q-1104 B. Videre følger tiltaksplanene anbefalingene i veilederen når 

det gjelder oversikt over barnets situasjon og behov, målbeskrivelse, tiltaksbeskrivelse, 

tidsperspektiv for tiltaket samt evaluering. 

 

                                                 
13

 Stortinget har vedtatt en ny overordnet bestemmelse om medvirkning som er tatt inn i barnevernloven § 4-1 om 

barnets beste. Lovendringen trer i kraft 1. juni 2014: "Barnet skal gis mulighet til medvirkning og det skal 

tilrettelegges for samtaler med barnet. Barn som barnevernet har overtatt omsorgen for kan gis anledning til å ha 

med seg en person barnet har særlig tillit til. Departementet kan gi nærmere forskrifter om medvirkning og om 

tillitspersonens oppgaver og funksjon.” 
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Revisor vurderer at barne- og familietjenesten i all hovedsak følger nøye med på hvordan det går 

med barnet og foreldrene jamfør bvl. § 4-5. Vurderingen bygger på dokumentasjon som viser at 

spesielt foreldre er fulgt opp med samtaler og møter om deres situasjon, og i noen grad er barna 

involvert. Kravet er derimot ikke fullt ut oppfylt fordi det i én sak forelå lite eller ingen 

dokumentasjon på samtaler med mor eller far, samt at samtaler med barn er noe barne- og 

familietjenesten i varierende grad gjennomfører.   

 

5.3 Konklusjon 
 

Barne- og familietjenestens saksbehandling og oppfølging av barn med hjelpetiltak er med enkelte 

unntak i tråd med krav og anbefalinger i regelverk/retningslinjer.  
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6 INTERNKONTROLL 

Har barne- og familietjenesten internkontrollsystem iht. krav i regelverket?  

 
 

6.1 Revisors funn og vurderinger 

 

Barne- og familietjenesten i Longyearbyen lokalstyre (BFT) har en skriftlig internkontrollrutine, 

som for tiden er under revidering pga. omlegging til tonivåmodell 1.1.14. Internkontrollrutinen 

inneholder et hoved-/oversiktsdokument (heretter kalt “hoveddokumentet”) som tillegger 

konsulent i barne- og familietjenesten ansvaret for å følge opp rutiner og melde avvik, mens plan- 

og utviklingssjefen (barnevernleder) tillegges ansvar for å sikre at rutiner følges, at 

avviksmeldinger følges opp og at det foregår et kontinuerlig utviklings- og forbedringsarbeid i 

avdelingen.  

 

Hoveddokumentet er bygd opp slik at det refererer alle kravene til internkontroll som følger av 

internkontrollforskriften. Til hvert krav har BFT listet opp aktuelle rutiner, tiltak og dokumenter. 

Supplerende rutiner/skjema var på tidspunktet for revisjonens gjennomgang av internkontrollen i 

hovedsak samlet i en perm (“internkontrollpermen”). Revisjonen har også i etterkant av vårt besøk 

i Longyearbyen fått ettersendt en rekke rutiner/skjema per e-post som er relevante for 

internkontrollen. Barnevernkonsulenten har i den forbindelse informert oss om at BFT har alle 

skjema som internkontrollen viser til, men at ikke all dokumentasjon er lagt i ny organisasjonsmal.  

 

Revisjonskriterier: 

 Longyearbyen lokalstyre bør i størst mulig grad dokumentere barneverntjenestens internkontrollsystem 
 

 Internkontroll innebærer blant annet at Longyearbyen lokalstyre skal  

a. beskrive hvordan barneverntjenesten er organisert, samt barneverntjenestens hovedoppgaver og mål, 
herunder mål for forbedringsarbeidet. Det skal klart fremgå hvordan ansvar, oppgaver og myndighet er 
fordelt 

b. sikre at arbeidstakerne har tilgang til og kunnskap om aktuelle lover og forskrifter som gjelder for 
barnverntjenesten 

c. sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter innenfor fagområdet, samt om 
barnverntjenestens internkontroll 

d. sørge for at arbeidstakerne og oppdragstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes 

e. gjøre bruk av erfaringer fra barn og foreldre til forbedring av barnverntjenesten 

f. skaffe oversikt over områder i barneverntjenesten hvor det er fare for svikt eller mangel på oppfyllelse av 
myndighetskrav 

g. utvikle, iverksette, kontrollere, evaluere og forbedre nødvendige prosedyrer, instrukser, rutiner eller andre 
tiltak for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av barnevernlovgivningen 

h. foreta systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som 
forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring i barneverntjenesten 

 

 Internkontrollen skal til enhver tid være oppdatert og tilgjengelig for de ansatte 
 

Jf. barnevernloven § 2-1, internkontrollforskriften §§ 4 og 5, veileder til internkontrollforskriften 
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I våre vurderinger av funn knyttet til temaet internkontroll, har vi sett hen til veilederen til 

internkontrollforskriften for eksempler på type dokumentasjon som bør foreligge. 

 

6.1.1 Virksomhetens organisering, oppgaver og mål 

Longyearbyen lokalstyre skal beskrive hvordan barneverntjenesten er organisert, samt 

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

fremgå hvordan ansvar, oppgaver og myndighet er fordelt. 

 

Revisors funn 

Hoveddokumentet gjør rede for hvem som utgjør barneverntjenesten, og viser blant annet til 

organisasjonskart for nærmere informasjon om tjenestens organisering, til delegasjonsreglementet 

for informasjon om fordeling av ansvar og myndighetsområder, og hvem som har ansvar for 

barneverntjenesten i forbindelse med fravær og ferieavvikling. Hoveddokumentet sier at 

barneverntjenesten driver forebyggende arbeid i samarbeid med andre aktører i tverrfaglig team, 

og viser blant annet videre til at målsetting og hovedoppgaver for barneverntjenesten fremkommer 

av stillingsbeskrivelse, myndighetskrav og handlingsprogram, og at målsetting og hovedoppgaver 

rapporteres årlig i årsmeldingen for Longyearbyen lokalstyre. Denne dokumentasjonen inngikk 

ikke i internkontrollpermen på tidspunkt for revisjonens besøk. Internkontrollpermen inneholdt 

imidlertid rutiner (inkludert mal) for oppdragsavtaler. 

 

BFT har også framlagt for revisjonen rutiner for samarbeid i tverrfaglig team, som ikke forelå i 

internkontrollpermen. 

 

Revisors vurdering 

Revisjonen vurderer forskriften § 4 bokstav a som oppfylt, selv om vi stiller spørsmål ved om det 

i internkontrollrutinen er tilstrekkelig å kun henvise til annen dokumentasjon  for sentral 

informasjon om virksomhetens målsettinger og hovedoppgaver.  

 

6.1.2 Tilgang til lover og forskrifter   

Longyearbyen lokalstyre skal sikre at arbeidstakerne har tilgang til og kunnskap om aktuelle 

lover og forskrifter som gjelder for barnverntjenesten. 

 

Revisors funn 

Hoveddokumentet angir bl.a. at barneverntjenesten har tilgang til elektronisk og papirbasert 

regelsamling, herunder lovdata, at det ved nytilsetting gis en innføring i hvilke aktuelle lover og 

forskrifter som finnes, og at det settes av tilstrekkelig tid til faglig oppdatering på området.  

 

I internkontrollpermen finnes utskrift av barnevernlova og tilhørende forskrift. 

 

Revisors vurdering 

Revisjonen vurderer forskriften § 4 bokstav b som oppfylt. 
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6.1.3 Nødvendig kompetanse  

Longyearbyen lokalstyre skal sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskap og 

ferdigheter innenfor fagområdet, samt om barnverntjenestens internkontroll. 

 

Revisors funn 

Når det gjelder kravet om at virksomheten skal sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig 

kunnskap og ferdigheter om fagområdet, sier hoveddokumentet bl.a. at ansattes og 

oppdragstakeres formal- og realkompetanse kartlegges ved ansettelse og engasjement, at eventuelt 

kompetansebehov kartlegges, og at det utarbeides en plan for opplæring og behov for kurs og 

videreutdanning.  

 

Når det gjelder kravet om at virksomheten skal sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig 

kunnskap og ferdigheter om barneverntjenestens internkontroll, sier hoveddokumentet at 

ansatte har tilgang og kunnskap om internkontrollen med vedlegg, og at oppdragstakere har 

kjennskap til de deler av internkontrollen og rutiner som er aktuelle for oppdragets art. 

 

Dokumentet “Rutine for kompetansekartlegging og sikring av nødvendig kompetanse”, sier bl.a. 

at denne rutinen skal sikre at barneverntjenesten har den nødvendige kompetansen for utføring av 

oppgavene, og at faktisk kompetanse skal sees opp mot nåværende kompetansebehov og antatt 

behov frem i tid. Rutinen viser til de to kartleggingsskjemaene “Kartlegging av medarbeiders 

kompetanse” og “Kartlegging av barne- og familietjenestens kompetanse”. 

 

Revisors vurdering 

Til dette kravet i internkontrollforskriften lister veilederen bl.a. opp skjema for 

kompetansekartlegging, kompetanseoversikt og oversikt over gjennomførte opplæringstiltak som 

relevante dokumenter. Til tross for at det foreligger kartleggingsskjema til bruk for 

kompetansekartlegging mv., vurderer revisjonen forskriften § 4 c som bare delvis oppfylt, da det 

ikke er dokumentert at det faktisk er gjennomført kompetansekartlegginger, og det ikke foreligger 

kompetanseoversikt for barneverntjenesten. Vi kan heller ikke se at det foreligger 

rutinebeskrivelse for hvordan barneverntjenesten sørger for at ansatte og oppdragstakere har 

tilstrekkelig kunnskap om barneverntjenestens internkontroll.  

 

6.1.4 Medvirkning 

Longyearbyen lokalstyre skal sørge for at arbeidstakerne og oppdragstakerne medvirker slik at 

samlet kunnskap og erfaring utnyttes. 

 

Revisors funn 

Hoveddokumentet sier at det er etablert rutiner som sikrer informasjonsflyt internt i 

barneverntjenesten og system for avviksmeldinger, at tilbakemeldinger fra oppdragstakere blir 

innhentet og systematisert, at samarbeidspartneres oppfatning av samarbeidet blir kartlagt, og at 

evaluering av tiltaksplaner og ansvarsgrupper blir fulgt opp.  

 

Dokumentet “Rutine for håndtering av tilbakemeldinger fra samarbeidspartnere og 

oppdragstakere”, inkludert vedleggene “Tilbakemelding fra offentlige samarbeidspartnere” og 

“Tilbakemelding fra oppdragstakere”, samt skjemaet “Registrering av avvik fra interne rutiner” 

er aktuelle for dette kravet i internkontrollforskriften. Videre fremgår det av “Rutine for 

overvåking og gjennomgang av internkontrollrutinene”(inkludert vedlegg, jf. kap. 6.1.8) at det 
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skal vurderes om det har kommet avviksmeldinger eller tilbakemeldinger fra oppdragstakere og 

samarbeidspartnere som gir behov for å gjøre endringer i interne rutiner.  

 

Barnevernkonsulenten opplyser at alle tilbakemeldinger fra oppdragstakere registreres i Familia 

ved evaluering av tiltaksplaner, og at BFT forbereder ny rutine for utskrift av disse 

tilbakemeldingene. 

 

Revisors vurdering 

Etter revisors vurdering har BFT etablert flere rutiner for å ivareta kravet om at Longyearbyen 

lokalstyre skal sørge for at arbeidstakerne og oppdragstakerne medvirker slik at samlet kunnskap 

og erfaring utnyttes. Veilederen peker imidlertid spesielt på at det i avtaler med private 

oppdragstakere må inngå et punkt om at oppdragstaker har plikt til å gi ulike typer informasjon til 

barneverntjenesten, herunder avviksrapportering. På denne bakgrunn vurderer vi forskriften § 4 

bokstav d som bare delvis oppfylt.  

 

6.1.5  Erfaringer fra barn og foreldre 

Longyearbyen lokalstyre skal gjøre bruk av erfaringer fra barn og foreldre til forbedring av 

barnverntjenesten.  

 

Revisors funn 

Hoveddokumentet angir at informasjon fra barn, foreldre og samarbeidspartnere blir registrert og 

systematisert, at det er etablert system for å innhente opplysninger om erfaringen til barn og 

foreldre (brukerundersøkelse), og at evaluering av tiltaksplaner og ansvarsgrupper blir fulgt opp.  

 

Dokumentet “Rutine for registrering av opplysninger fra brukere og samarbeidspartnere”, samt 

vedlegget “Tilbakemelding fra brukere” er aktuelle for dette kravet i internkontrollforskriften. 

Videre fremgår det av “Rutine for overvåking og gjennomgang av internkontrollrutinene” 

(inkludert vedlegg, jf. kap. 6.1.8) at det skal vurderes om det har kommet tilbakemelding fra 

brukere som gir behov for å gjøre endringer i interne rutiner.    
 

Barnevernkonsulenten opplyser at alle tilbakemeldinger fra barn og foreldre registreres i Familia 

ved evaluering av tiltaksplaner, og at BFT forbereder ny rutine for utskrift av disse 

tilbakemeldingene. 

 

Revisors vurdering 

På bakgrunn av funnene som er gjengitt over, vurderer vi forskriften § 4 bokstav e som oppfylt. 
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6.1.6 Risikoanalyse 

Longyearbyen lokalstyre skal skaffe oversikt over områder i barneverntjenesten hvor det er fare 

for svikt eller mangel på oppfyllelse av myndighetskrav. 

 

Revisors funn 

Om dette punktet sier hoveddokumentet følgende: Det gjennomføres risiko- og sårbarhetsanalyse 

– en systematisk gjennomgang av virksomheten for å finne fram til sårbare områder vedrørende 

overholdelse av lov og forskrift med fokus på kritiske områder, for eksempel: tidsfrister, tidsbruk, 

henleggelser, tiltaksplaner/omsorgsplaner, saksbehandling, vedtak, avtaler, bruk av tolketjenester. 

 

I etterkant av revisjonens besøk har Longyearbyen lokalstyre gjennomført en “ROS-analyse” 

(risiko- og sårbarhetsanalyse) av barne- og familietjenesten. Revisjonen har fått tilsendt 

resultatene fra denne analysen som ble gjennomført i februar 2014.  

 

Revisors vurdering 

På bakgrunn av ettersendt ROS-analyse vurderer vi forskriften § 4 bokstav f som oppfylt. 

 

6.1.7 Tiltak for å forebygge, avdekke og rette opp brudd på lov og forskrift  

Longyearbyen lokalstyre skal utvikle, iverksette, kontrollere, evaluere og forbedre nødvendige 

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

av barnevernlovgivningen. 

 

Revisors funn 

Hoveddokumentet angir at det er etablert gode post- og arkivrutiner, at det er utarbeidet standard 

brev- og vedtaksmaler, at tjenesten bruker fagprogrammet Familia, at det er etablert 

rutinebeskrivelser for kritiske områder, at det er etablert rutinemessig rapportering for alle 

involverte inkludert oppdragstakere, og at avviksmeldinger blir fulgt opp. 

 

Det fremgår av veilederen at aktuelt tiltak til dette punktet av internkontrollen blant annet er å 

utarbeide nye og/eller revidere gjeldende prosedyrer, rutiner og instrukser. Etter revisors 

oppfatning kan alle faglige og administrative rutiner/prosedyrer/instrukser som BFT har forelagt 

oss, sorteres under dette punktet. Vi henviser derfor til vedlegg 1 for en oversikt over denne 

dokumentasjonen. 

 

I tillegg har revisjonen fått tilsendt dokumentet “Informasjon om partenes rettigheter i en 

barnvernssak”, som blant annet inneholder informasjon om partenes rettigheter, samt BFTs plikt 

til å foreta undersøkelser, herunder hvordan undersøkelser gjennomføres. I skrivet henvises også 

til aktuelle lovhjemler.  Barnevernkonsulenten opplyser at dette dokumentet alltid sendes ut i 

første brev til nye familier som BFT mottar meldinger om.  

 

Vi har også fått tilsendt skjemaet “Melding om bekymring til barnevernet” og “Rutine for 

varsling ved mistanke om vold og/eller overgrep mot barn og unge”.  

 

Som nevnt i kap. 6.1.1 finnes også egne rutiner for samarbeid i tverrfaglig team. 
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Longyearbyen lokalstyre har søkt Fylkesmannen i Troms om en ny saksbehandlerstilling. 

Administrasjonssjefen opplyser i vurderingen for søknaden om ROS-analysen (jf. kap. 4.1 og 

6.1.6) som viser stor sårbarhet når det gjelder risiko og sikkerhet. 

 

Barnevernkonsulenten opplyser at nytt meldingssystem for avvik er til behandling hos 

administrasjonssjefen (per april 2014).  

 

Revisors vurdering 

Til tross for at det foreligger en rekke rutiner som kan ses i relasjon til dette punktet av 

internkontrollen, vurderer vi forskriften § 4 bokstav g som delvis oppfylt fordi det ikke foreligger 

rutiner for avviksmeldinger/-rapportering for oppdragstakere, jf. 6.1.4. Vi viser i denne forbindelse 

til veilederen som påpeker at det må foretas regelmessig vurdering av om barneverntjenestens 

virksomhet er i samsvar med kravene i lov og forskrift, og sentralt i dette arbeidet er 

avviksrapportering.  

 

6.1.8 Overvåking av internkontrollen  

Longyearbyen lokalstyre skal foreta systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen 

for å sikre at den fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring i barneverntjenesten. 

 

Revisors funn 

Hoveddokumentet sier at rutinehåndbok for barneverntjenesten gjennomgås én gang i året eller 

ved særskilte behov med hensyn til å avdekke behov for forbedring av rutinene. Hoveddokumentet 

sier for øvrig at det er innført rutiner for avviksmelding, og at det blir iverksatt korrigerende tiltak.  

 

Barnevernkonsulenten opplyser at internkontrollen har vært til vurdering hos ny sektorsjef, men at 

den per i dag ikke tilpasset ny organisasjon. Hun opplyser videre at BFT startet på en 

gjennomgang av internkontroll og nye maler i midten av 2013. Dette arbeidet ble ikke ferdigstilt 

på grunn av alvorlig sykdom, fravær av barnevernleder og stor arbeidsmengde for 

barnevernkonsulent. Ifølge barnevernkonsulenten vil imidlertid dette arbeidet bli fullført i løpet av 

2014.  

 

Dokumentet “Rutine for overvåking og gjennomgang av internkontrollrutinene”, inkludert 

vedleggene “Registrering av avvik fra interne rutiner” og “Sjekkliste for gjennomgang av 

internkontrollrutinene” er aktuelle for dette kravet i internkontrollforskriften. Det fremgår blant 

annet av rutinen at sjekklista skal fylles ut og signeres ved årlig gjennomgang av 

internkontrollrutinen.  

 

Revisors vurdering 

Når internkontrollen er etablert, må det ifølge veilederen regelmessig undersøkes om 

internkontrollen oppfyller kravet til innhold presisert i internkontrollforskriften § 4 andre ledd 

(bokstav a – h). Dette betyr å undersøke om praksis er i samsvar med rutiner og prosedyrer. Som 

tidligere nevnt, oppgir veilederen avviksrapportering og avviksbehandling som sentrale elementer 

i dette arbeidet. Til tross for at BFT har forelagt revisjonen både avviksskjema og sjekkliste for 

gjennomgang av internkontrollrutinene, vurderer vi forskriften § 4 bokstav h som delvis oppfylt, 

da BFT ikke har ferdigstilt sitt arbeid med systematisk gjennomgang av internkontrollen. 
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6.1.9 Tilgjengelighet og dokumentasjon  

Internkontrollen må kunne dokumenteres i den form og det omfang som er nødvendig på bakgrunn 

av barneverntjenestens størrelse, aktiviteter og risikoforhold. Dokumentasjonen skal til enhver tid 

være oppdatert og tilgjengelig. 

 

Revisors funn 

BFT har utarbeidet en rekke skriftlige prosedyrer som inngår i barneverntjenestens 

internkontrollsystem, og som er tilgjengelig for barnevernkonsulenten. Disse prosedyrene er 

imidlertid ikke samlet, jf. informasjon innledningsvis i dette kapitlet. Dokumentasjonen er ikke 

oppdatert og tilpasset den nye organisasjonen, jf. informasjon i kap. 6.1.8. 

 

Revisors vurdering 

Veilederen presiserer at hvor mye som skal nedfelles skriftlig av internkontrollen, skal vurderes 

konkret og avgjøres av virksomheten selv i forhold til hva som anses nødvendig og hensiktsmessig. 

Det er altså virksomhetens eget behov som skal være avgjørende. I tillegg vil størrelsen på 

barneverntjenesten ha betydning for omfang på internkontrollen. Selv om det ligger til 

virksomheten selv å avgjøre i hvilken grad internkontrollen skal dokumenteres skriftlig, har vi i 

våre vurderinger tatt utgangspunkt i veilederens eksempler og anbefalinger som beste praksis (jf. 

redegjørelse i kap. 2.2). Etter vår vurdering vil skriftlige rutiner bidra til å sikre at 

barneverntjenesten er mindre sårbar med hensyn til for eksempel sykefravær og utskiftning av 

personell. 

 

På bakgrunn av ovenstående vurderer vi at barne- og familietjenesten i Longyearbyen lokalstyre 

delvis oppfyller kravet i internkontrollforskriften § 5.  

 

6.2 Samlet vurdering 

 

Oppsummert viser våre funn og vurderinger i kapittel 6.1 at barne- og familietjenesten… 

 oppfyller kravene i internkontrollforskriften § 4 bokstav a, b, e og f 

 delvis oppfyller kravene i internkontrollforskriften § 4 bokstav c, d, g og h 

 delvis oppfyller kravet i internkontrollforskriften § 5 

 

6.3 Konklusjon 

 

Barne- og familietjenesten har et internkontrollsystem som i stor grad, men ikke fullt ut er i 

henhold til krav i regelverket.  
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7 FOREBYGGENDE ARBEID BLANT BARN OG UNGE 

 

Er Longyearbyen lokalstyres system for forebyggende arbeid blant barn og unge i tråd 

med regelverk og anbefalinger på området?  

 

 

7.1 Revisors funn 

7.1.1 Forebyggende arbeid 

 

Barne- og familietjenesten 

Barne- og familietjenesten (BFT) i Longyearbyen lokalstyre skal ivareta de oppgaver som 

tradisjonelt ligger under barneverntjenesten på fastlandet. BFTs arbeid består hovedsakelig av å 

foreta undersøkelser knyttet til bekymringsmeldinger og iverksette hjelpe- og eventuelt 

omsorgstiltak. Bekymringsmeldinger fra andre instanser er som regel utgangspunktet for at BFT 

igangsetter en undersøkelse. Tilbakemeldingene fra revisjonens informanter viser at noen av dem 

er usikre på om deres enhet har skriftlige rutiner for melding av bekymring til barneverntjenesten. 

Samtidig uttrykte flere av dem at de vet hvordan de skal gå frem hvis det skulle bli nødvendig å 

melde, og at de har fokus på melderutiner blant de ansatte. Noen informanter viser også til at det 

kan oppstå usikkerhet mht. om man skal melde eller ikke, men at de i slike tilfeller kontakter 

barnevernkonsulenten for å drøfte saken anonymt. Informantene opplever for øvrig lav terskel for 

å ta kontakt med barneverntjenesten for råd eller veiledning (jf. kap. 4.2.2).  

 

Ung i Longyearbyen / Ungdomsvirksomheten 

Ung i Longyearbyen jobber aktivt for å gi ungdom en positiv tilværelse i Longyearbyen, og tilbyr 

gjennom ungdomsklubben, selvstyrt ungdomshus, ungdomsrådet og ulike arrangementer, arenaer 

hvor ungdommen kan prøve ut ferdigheter, organisere egen fritid og samles i uformelle nettverk.
14

  

 

For å utvikle og gjennomføre brede forebyggende tiltak trekker ungdomsvirksomheten inn flere 

arenaer, og de nærmeste samarbeidspartnere er forebyggende avdeling hos Sysselmannen, skolen, 

helsesøster, barne- og familietjenesten og foreldregruppa/foresatte. Det kontinuerlige 

forebyggende arbeidet til ungdomsvirksomheten er forankret gjennom månedlige statusmøter med 

                                                 
14

 Jf. informasjon på www.lokalstyre.no 

 

Revisjonskriterier: 

 Longyearbyen lokalstyre skal følge nøye med i de forhold barn lever under, og har ansvar for å finne tiltak som 
kan forebygge omsorgssvikt og adferdsproblemer. 

 Barneverntjenesten har spesielt ansvar for å avdekke og sette inn tiltak mot omsorgssvikt, adferds-, sosiale og 
emosjonelle problemer så tidlig som mulig. 

 Barneverntjenesten skal samarbeide med andre offentlige organer som helsesøstertjenesten, PPT, barnehager 
og skole om forebyggende oppgaver.  

 Forebyggende arbeid blant barn og unge bør være forankret i et overordnet planverk. 
 

Jf. barnevernlova §§ 3-1 og 3-2, rundskriv Q-25/2005 og Q-16/2007, NOU 2000:12, NOU 2009:08 
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helsesøster og skole. To ganger i måneden møter ungdomsvirksomheten alle lærere i 5. til 10. 

trinn.
15

 

 

Leder av ungdomsvirksomheten opplyser at ungdomsvirksomheten har statusmøte én gang i uka, 

og at de i den forbindelse bl.a. gjennomgår tendensen og stemningen i ungdomsmiljøet. Det settes 

i gang tiltak raskt hvis behov.  

 

Ungdomsvirksomheten har også fokus på de ansattes voksenrolle (f.eks. hvordan være tydelige 

voksenpersoner med integritet og klare holdninger). Gjennom kurs, temamøter og interne 

fagseminar har ungdomsvirksomheten i løpet av de siste årene lagt til rette for å heve de ansattes 

kompetanse innen tema som konfliktløsning, mobbing, forebyggende arbeid mot rus og 

ungdomskriminalitet, varsling ved mistanke om vold og overgrep, samt taushetsplikt og 

meldeplikt innen offentlig sektor med mer. 

 

Helsesøster 

Til forskjell fra skolehelsetjenesten på fastlandet som er i kommunal regi, er helsesøster i 

Longyearbyen ansatt hos UNN. Helsesøster påpeker at det å være ansatt hos UNN ikke er til 

hinder for å samarbeide med f.eks. BFT om forebyggende arbeid. 

 

Helsesøster i skolehelsetjenesten (6-18 år) har fast kontortid på skolen to dager i uka, og opplyser 

at hun følger opp lovpålagte undersøkelser og oppgaver iht. Veileder for helsestasjons- og 

skolehelsetjenesten
16

. På skolen har helsesøster også åpen dør for elever, foreldre og lærere slik at 

de kan komme ved behov for veiledning/hvis de har spørsmål. Helsesøster på helsestasjon (0-5 år) 

opplyser at hun gjennomfører helsekontroller iht. ovennevnte veileder, samt fagboka Håndbok for 

helsestasjoner. Helsesøster følger bl.a. med på motorikk, kontakt, vekt og lengde, gir veiledning 

angående kost, søvn og samspill. Helsesøster arrangerer også småbarnstreff og 

gruppekonsultasjoner, og hun ønsker å kunne tilby foreldreforebyggende kurs. Helsesøster 

samarbeider blant annet med Kultur og fritid, Ungdomsklubben og UHU, og blir for øvrig trukket 

inn i mye av det som skjer. Hun har møter ca. én gang pr måned med ledelse i Ung i 

Longyearbyen, hvor bl.a. utfordringer og tiltak for barn og unge diskuteres. Helsesøster deltar i 

noen arrangement i klubbens regi, som for eksempel Camp Svalbard, Verdensdagen for psykisk 

helse, jentegrupper og informerer/”kurser” ansatte om selvskading. 

 

Skoler og barnehager 

Flere av revisjonens informanter viste til at det har vært gjennomført kompetansehevende 

tiltak/kurs som er relevante i forebyggingsøyemed for de ansatte, som antimobbearbeid, dialog 

mellom barn og voksne, barnevernloven og samarbeid og taushetsplikt. F.eks. har Barnehuset i 

Tromsø holdt kurs for ansatte i skolen og barnehagene i Longyearbyen vedrørende bekymringer 

og meldinger til barnevernet. Noen av informantene påpekte at det er viktig å gi de ansatte redskap 

til å se/vite hva de skal se etter. Også foreldre har fått kursing i foreldre-barn-relasjonen i 

smågrupper sammen med ansatte.  

 

Flere av informantene påpekte at barnehagene bl.a. fokuserer på arbeid med sosial kompetanse, 

språk og barns medvirkning, og enkelte viste til at dette er iht. rammeplan. Flere informanter viste 

også til at personalgruppa drøfter og veileder hverandre ved usikkerhet, og at også styrere på tvers 

av barnehager tar kontakt med hverandre for råd og veiledning. 

                                                 
15

 Jf. skriftlig redegjørelse til revisjonen fra ungdomsvirksomheten, datert 12.11.2013 
16

 Statens helsetilsyn, IK-2617 
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Rektor opplyser dessuten at skolen jobber med klasse- og skolemiljø, og at her er også elevråd og 

skolemiljøutvalget involvert. Skolen har bl.a. handlingsplan mot mobbing, og fokus på 

antimobbingsarbeid er innarbeidet i skolens årshjul. Skolen har “innskolingsuke” ved skolestart 

hvert år, og vektlegger også tett kontakt mellom skole og hjem. Handlingsplanen er en del av hele 

det psyko-sosiale arbeidet i skolen. Rektor opplyser videre at skolen har vedtatt en ny 

kompetanseplan, som bl.a. fokuserer på at skolen må ha kompetanse på hvordan den skal ta imot 

nye barn, samt et tipshefte til foreldre som står på tur til å flytte til Longyearbyen med sine barn. 

På skolen har det i tillegg bl.a. vært fokus på klasseledelse, på at de voksne skal skape trygghet i 

klassen og være gode og tydelige rollemodeller. 

 

Det er utarbeidet plan for “overgang barnehage – skole”. Ved behov innhenter barnehagen 

tillatelse fra foreldre til å gi informasjon til skolen om barnet og eventuelle tiltak.  

 

Pedagogisk-psykologisk tjeneste
17

 

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) i Longyearbyen skal i samarbeid med foresatte og ansatte i 

skole og barnehage bidra til at alle barn og unge som bor i Longyearbyen og som har særskilte 

behov, får gode muligheter for utvikling og læring. I tillegg til å gi råd til foreldre og til ansatte og 

ledelse i skole og barnehage om hva som må gjøres for å gi barn og ungdom et forsvarlig tilbud 

innenfor gjeldende lovverk, har PPT i Longyearbyen gjennom arbeidet med enkeltsaker også lagt 

vekt på kompetansespredning til ansatte i barnehage og skole. PPT har også holdt kurs for ansatte 

og foreldre og deltatt på foreldremøter der det har blitt gitt generell informasjon om forskjellige 

områder knyttet til barns utvikling og læring. 

 

Foruten å delta i tverrfaglig team, deltar PPT også i skolens ressursteam der elevers behov for 

større eller mindre tilpasninger knyttet til opplæringssituasjonen, drøftes sammen med rektor, 

spesialpedagogisk koordinator, aktuelle kontaktlærere og foreldre. Spesialpedagogisk koordinator 

og PPT har når det gjelder disse elevene, også et kontinuerlig og tett samarbeid.   

 

Rektor opplyser at kontakten med PPT bare har blitt større og større, og at PPT er på skolen flere 

ganger i uka. Skolen bruker ikke bare PPT inn mot lese- og skrivevansker, men bruker også PPT 

som sparringspartner inn mot forebygging før det blir et problem. Også barnevernkonsulenten 

opplyser at BFT samarbeider med PPT og foreldre i forbindelse med enkeltbarns behov.  

 

Tverrfaglig team 

Tverrfaglig team ble etablert høsten 2011 og er et forpliktende samarbeid mellom PPT, 

helsestasjon og BFT. Tverrfaglig team ambulerer på barnehage/skole. Ved behov deltar også 

andre som f.eks. foresatte, barnet, lege el. fysioterapeut . Formålet med tverrfaglig team er at det 

skal være et lavterskeltilbud til foreldre og faglig personell i skole og barnehage som har behov for 

råd, veiledning og bistand fra en eller flere hjelpetjenester. Tverrfaglig team skal være en 

møteplass for samhandling til det beste for barn og unge i Longyearbyen, og sikre tilgang til best 

mulig hjelp på tidligst mulig tidspunkt ved undring eller bekymring.
18

 I tverrfaglig team kan både 

generelle tema/problemstillinger og enkeltsaker tas opp. En sak kan drøftes anonymt eller ikke-

anonymt hvis det foreligger samtykke. Også foreldre kan melde saker til tverrfaglig team. Det er 

utarbeidet felles maler og retningslinjer til bruk i skolen og barnehagene, som melderutiner til 

barneverntjenesten, samtykkeerklæring og handlingsplan. Retningslinjene er under kontinuerlig 

forbedring. 

                                                 
17

 Informasjon om PPT er hentet fra PPTs årsmelding for 2013 
18

 Jf. informasjonsarket “Tverrfaglig team i Longyearbyen. Sammen om barn og unge”, Longyearbyen lokalstyre. 
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Hovedbudskapet i informantenes tilbakemeldinger til revisjonen om erfaringene så langt, er at 

tverrfaglig team fungerer bra, selv om enkelte også presiserer at det fortsatt er ting som det må 

jobbes med. Barnevernkonsulenten har ansvar for å lage fast møteplan, slik at skolen eller 

barnehagen kan melde opp saker i forkant av møtene, eller forberede generelle 

tema/problemstillinger de ønsker drøftet. 

 

Aktivitetstilbud for barn og unge 

Flere av informantene viser til at det er mange aktivitetstilbud til barn og unge. Som en av våre 

informanter som jobber i ungdomsvirksomheten sa det: Det er luksus å jobbe med barn og unge i 

Longyearbyen, fordi det er et prioritert område. Det satses ressurser, og det er høyt 

kompetansenivå blant de som jobber med ungdom her oppe. 

 

Ungdomsklubben er et sentralt aktivitetstilbud, og hovedmålgruppa er ungdom i alderen 11-18 år. 

I tillegg til faste klubbkvelder for hhv. juniorer (11-13 år) og seniorer (13-6 år), arrangeres f.eks. 

russedåp for 10. klasse.  Ungdomsklubben holder også åpent deler av jul, påske, samt 17. mai. 

Leder av ungdomsklubben opplyser at mellom 80 og 90 prosent av skolebarna i 5-10. trinn bruker 

ungdomsklubben, men at det kan variere om det er «kult» å gå på klubben eller ikke. De fleste 

som bruker ungdomsklubben er 13-16 år. Selvstyrt ungdomshus (UHU) er i egen del av klubben, 

og er tilgjengelig for ungdommen hver dag. Målgruppa er ungdom mellom 16 og 20 år, og har 

mellom 20 og 25 medlemmer.  Det er voksenpersoner innom der, men ungdommene har ansvar 

for drift. 

 

Ungdomsklubben er et sentralt tiltak, men det finnes også tilbud og aktiviteter utenom klubben, 

f.eks. idrettstilbud, svømmehall, kulturskole, LAN, “Ut & Kjør”, Lørdagsklubb, temakvelder, 

markeringer, «Ung i Longyearbyen i sommer» aktiviteter i sommerferien, romjulsarrangement, 

påskeåpent, UKM og Camp Svalbard (villmarksleir). I tillegg har ungdomsvirksomheten tiltak 

rettet mot enkeltungdommer som har falt utenfor ungdomsgruppa, bl.a. veiledning, samtaler, 

tilrettelagte oppgaver på ungdomsklubben og hundegårdsopplegg.
19

  

 

Andre tiltak og samarbeidspartnere 

 Våre informanter trakk fram en rekke eksempler på forebyggende tiltak/arrangementer blant 

barn og unge som Sysselmannen deltar i, f.eks. airhockey med ungdommen, Camp Svalbard, 

trafikkopplæring, informasjon om datasikkerhet, og at Sysselmannen involveres ved 

mobbeproblemer av trakasserende art. Sysselmannen har en egen kontaktperson for barn og 

unge. 

 Lag og foreninger, som Røde kors, kirka og turguider i Longyearbyen. Eksempler på 

samarbeidsprosjekter: Camp Svalbard (mange med på frivillig basis), informasjon til 

ungdommen om scooterkjøring og skredkurs 

 Ungdomsskolen og videregående avdeling er inne i sitt andre år i det rusforebyggende 

programmet “Unge og Rus”. Bakgrunnen for prosjektet var en kartlegging fra Ungdata og 

KoRus Nord
20

 som avdekket at ungdom i Longyearbyen debuterer med alkohol tidligere enn 

jevnaldrende på fastlandet, og at totalkonsumet i løpet av ett år ligger vesentlig høyere enn 

landsgjennomsnittet. Flere av informantene pekte på at det er større tilgang til rus (alkohol) i 

Longyearbyen enn på fastlandet, og at det spesielt i turistsesongen er mye åpen fyll, da 

“bargata” ligger i samme gate som ungdomsklubben.  

                                                 
19

 Jf. informasjon fra intervju og skriftlig redegjørelse fra ungdomsvirksomheten.  
20

 Kompetansesenter Rus Nord-Norge 
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 Ungdomsråd som skal ivareta ungdommens interesser og sikre dialogen mellom ungdommen 

og Longyearbyen lokalstyre 

 Andre støttespillere/samarbeidsparter: Lege, fysioterapeut, tolketjeneste, logoped, Statped 

nord
21

, BUP
 
(barne- og ungdomspsykiatrien), UNIS (Universitetssenteret på Svalbard), Bufetat 

og fagteam Tromsø, og familievernkontoret
22

. Næringslivet og enkeltpersoner nevnes også 

som samarbeidsparter. 

 Enkelte informanter viste til samarbeidsorganet “Forebyggende forum”, men at dette har ligget 

brakk de senere årene. Barnevernkonsulenten opplyser at det i løpet av 2014 skal vurderes om 

forumet skal fortsette i samme form eller ikke, og at det forebyggende arbeidet inntil videre 

ivaretas av Tverrfaglig team og ny organisering med opprettelse av enhet “Barn og unge”.  

 

7.1.2 Forankring i overordnet planverk 

 

I Longyearbyen lokalstyres Lokalsamfunnsplan er ikke arbeid med forebyggende barnevern nevnt 

på noen måte. Plan for oppvekst og utdanning, som i følge planprogrammet skal revideres i 2014, 

inneholder enkelte elementer som er av forebyggende karakter. I Ruspolitisk handlingsplan er 

forebygging nevnt og da med særskilt fokus på rus og rusmidler. Av Handlingsplan mot mobbing 

(Longyearbyen skole) fremgår det at det viktigste med planen er det forebyggende arbeidet som 

skal skape et godt og inkluderende oppvekst- og læringsmiljø. Handlingsplanen inneholder blant 

annet ulike forebyggende tiltak på skolenivå og klassetrinn når det gjelder temaet mobbing. 

 

7.2 Revisors vurdering 
 

På bakgrunn av våre funn er vår vurdering at Longyearbyen lokalstyre og barneverntjenesten 

følger nøye med i de forhold barn lever under, og gjennomfører en rekke tiltak som kan bidra til å 

avdekke og forebygge omsorgssvikt og adferdsproblemer, jf. barnevernlova §§ 3-1 og 3-2, samt 

NOU 2009:08. Barneverntjenesten samarbeider med aktører som er sentrale i forebyggende 

arbeid. Da samarbeidet om forebyggende virksomhet er formalisert gjennom tverrfaglig team, 

vurderer vi det som fast og forpliktende slik det tilrås i NOU 2000:12.  

 

Longyearbyen lokalstyres forebyggende arbeid blant barn og unge er etter revisors vurdering i 

liten grad forankret i et overordnet planverk, jf. anbefaling i rundskriv Q-25/2005 og Q-16/2007. 

 

7.3 Konklusjon 
 

Med unntak av mangelfull forankring i overordnet planverk, har Longyearbyen lokalstyre et 

system for forebyggende arbeid blant barn og unge i tråd med regelverk og anbefalinger på 

området.  

 

  

                                                 
21

 Det statlige pedagogiske støtteapparatet. 
22

 Familievernkontoret er tilgjengelig i Longyearbyen én gang i måneden 
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8 ANNET 
 

Revisjonen spurte også informantene om det er spesielle utfordringer eller områder man kan bli 

bedre på med hensyn til forebyggende arbeid i Longyearbyen. Nedenfor har vi oppsummert 

informantenes svar på disse spørsmålene. 

 

Stor turnover 

Flertallet av våre informanter pekte på at det er store utfordringer mht. forebyggende arbeid på 

grunn av stor turnover blant befolkningen i Longyearbyen. Utfordringene knyttes blant annet til at 

det generelt tar mye tid å få kartlagt situasjonen, og at familier flytter tilbake til fastlandet før 

eventuelt behov for tiltak blir oppdaget. Dette betyr at samfunnet må ha struktur, faste rammer og 

gode skriftlige rutiner på plass for å kunne ivareta oppgavene på en god måte. Hvis det f.eks. 

mangler retningslinjer, kan gode samhandlingsrutiner forsvinne ved at «nøkkelpersoner» flytter. 

Og det er viktig å sikre erfaringsutveksling til og veiledning av nye ansatte. Selv om det gjøres 

mye bra for at barna skal trives, skaper samtidig stadig flytting også noe usikkerhet, og dette 

preger bl.a. ungdomsmiljøet. Barn/unge spør hverandre; hvor lenge skal du være her? Hvor mye 

skal man involvere seg eller investere i nye vennskap hvis disse “nye” forsvinner fort? Barn og 

unge må hele tiden kjempe for å finne sin plass, finne nye venner. Det er derfor veldig viktig at de 

ansatte har kompetanse på turnover/gjennomtrekk, på sorg og vennskap blant barn, og at man er 

oppmerksom på sosial slitasje blant barn og unge på grunn av høy turnover. Noen barn og unge 

faller raskt på plass, mens andre ikke gjør det. Stor turnover kan også innebære store variasjoner i 

ungdomsmiljøet. Det kan fort endres hvis f.eks. “ledertyper” flytter til eller fra Longyearbyen.  

 

Store kulturforskjeller  

Flere av informantene viste til at det er store kulturforskjeller blant befolkningen. Dette gir behov 

for kulturforståelse og at de ansatte på skolen og i barnehagene må ha bevissthet om hva som kan 

aksepteres og hva som ikke kan tolereres. Enkelte informanter poengterte at det kan oppstå 

tvilstilfeller og spørsmål om hvor man skal sette grensen for hva som er akseptabelt eller ikke. 

Informantene ga også eksempler på tiltak knyttet til dette: drøfting i tverrfaglig team, eget team i 

skolen som har fokus på barn med annen kulturbakgrunn, og bruk av thaitolk (og ev. andre tolker 

ved behov) både til å oversette skriftlig informasjon, men også til bruk i møter.  Flere av 

informantene opplever også at ungdom med annen kulturbakgrunn/den thailandske delen av 

befolkningen i mindre grad enn øvrig befolkning deltar i aktiviteter. 

 

Psykisk helse 

Flere av informantene pekte på at det er viktig å ha fokus på psykisk helse, og lære barn/unge å 

ivareta sin egen psykiske helse. F.eks. ønsker helsesøster å drive undervisning i samarbeid med 

skole og ev. psykolog, men dette er foreløpig på tidlig planleggingsstadium. Mangel på psykolog 

genererer ifølge helsesøster også mer arbeid for skolehelsetjenesten. Enkelte viste til at det er 

uenighet om det er behov for og om Longyearbyen lokalstyre skal tilby psykologtjenester. I dag 

må man reise ned til fastlandet for å få bistand fra psykolog, da det for tiden ikke finnes 

praktiserende psykolog i Longyearbyen.  

 

Ungdomsvirksomheten
23

 påpeker at helse- og omsorgstjenesteloven ikke er gjort gjeldende på 

Svalbard, og at Longyearbyen således er uten egen psykiatrisk tilbud. Videre opplyser 

ungdomsvirksomheten at det ved flere anledninger har blitt drøftet om Longyearbyen likevel 

                                                 
23

 Jf. skriftlig redegjørelse fra ungdomsvirksomheten 12.11.2013 
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burde hatt et slikt tilbud, da en erfarer at det er et behov for psykiatrisk oppfølging av noen barn 

og unge, og det er et ønske om et permanent psykologtilbud i Longyearbyen. 

Ungdomsvirksomheten presiserer at dette foreløpig ikke er godt nok utredet eller avklart med 

tanke på blant annet organisering og økonomi.  

 

Ungdomsvirksomheten opplyser videre at Longyearbyen lokalstyre ønsker, som et tiltak for å 

bevisstgjøre og sette fokus på barn og unges psykiske helse, å arrangere temamøter for hhv. 

ungdom og foreldre/ansatte som jobber med barn og unge. 

 

 

Andre utfordringer 

Følgende utfordringer/forbedringspunkter ble påpekt av én eller flere av våre informanter: 

 Barneverntjenesten er sårbar i og med at den kun har én ansatt (jf. kapittel 4.1).  

 Til tross for at Longyearbyen er et tett/lite samfunn, så er det også her mulig å stikke seg bort. 

Det er en utfordring at mange har dårlig nettverk, og den store turnoveren gjør at det kan være 

vanskelig å oppdage de som ikke finner seg helt til rette eller ev. trenger bistand før de flytter 

til fastlandet igjen. 

 Selv om Longyearbyen lokalstyre satser ressurser på aktiviteter for å få barn/unge til å trives, 

og selv om det tilbys mange aktiviteter, så er det også noen som i liten grad benytter seg av 

fritidstilbudet, eller som ikke finner seg til rette. 

 Stor utskiftning av leger (og mangel på fastlegeordning) kan være utfordrende mht. manglende 

kontinuitet i arbeidet med oppfølging av barn. Informanten opplyser at tre nye leger nylig er 

ansatt, og at hun derfor forventer forbedringer. 

 Behov for mer konkret veiledning fra spesialpedagog og logoped i barnehage 

 Ønsker holdningsskapende program, som “MOT-program” eller “Olweus-program” i 

Longyearbyen 

 

Enkelte informanter påpekte at Longyearbyen lokalstyre ikke kan/skal tilby alle tjenester da helse- 

og omsorgstjenestelovgivningen ikke gjelder i Longyearbyen. Det innebærer at familier ikke kan 

forvente å få den hjelpa de har krav på etter regelverk gjeldende på fastlandet. I tillegg til mangel 

på psykiatrisk tilbud som nevnt over, kan dette også skape utfordringer knyttet til andre tilbud. 

Barnevernkonsulenten nevner f.eks. tilbud om støttekontakt, som kan bidra til å forebygge ev. 

behov for barneverntiltak. Hun opplyser videre at hun har opplevd at noen hjemkommuner har 

betalt for slike tilbud, selv om de etter loven ikke må det. 
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9 OPPSUMMERING  

 

Barne- og familietjenesten mottok 20 bekymringsmeldinger i 2013, en økning på ti meldinger fra 

2011. Longyearbyen lokalstyre har søkt Fylkesmannen i Troms om midler til ny 

saksbehandlerstilling på bakgrunn av at antallet saker øker og at tjenesten er sårbar med kun én 

ansatt. 

 

Barne- og familietjenestens saksbehandling og oppfølging av barn med hjelpetiltak er med 

enkelte unntak i tråd med krav og anbefalinger i regelverk/retningslinjer. Vår konklusjon er 

basert på gjennomgang av 17 bekymringsmeldinger og fire saksmapper til barn med vedtak om 

hjelpetiltak. Vi har undersøkt flere punkter knyttet til saksbehandling og krav til formalia og har 

påpekt enkelte mangler.  
 
Barne- og familietjenesten har et internkontrollsystem som i stor grad, men ikke fullt ut er i 

henhold til krav i regelverket.  

 
Med unntak av mangelfull forankring i overordnet planverk, er vår konklusjon at 

Longyearbyen lokalstyre har et system for forebyggende arbeid blant barn og unge i tråd 

med regelverk og anbefalinger på området. Vår undersøkelse viser at Longyearbyen lokalstyre 

og barneverntjenesten følger nøye med i de forhold barn lever under, og gjennomfører en rekke 

tiltak som kan bidra til å avdekke og forebygge omsorgssvikt og adferdsproblemer. 

Barneverntjenesten samarbeider med aktører som er sentrale i forebyggende arbeid blant annet i 

tverrfaglig team.  
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10 HØRING 

 

Rapporten ble sendt på høring til administrasjonssjefen i Longyearbyen lokalstyre 4. april 2014, 

med frist for høringsuttalelse 25. april. Høringssvaret er utformet av sektorsjef Oppvekst og kultur, 

enhetsleder Barn og unge og barnevernkonsulent på vegne av administrasjonssjefen.  

 

Høringssvaret inkluderte i tillegg til kommentarer og utdypende opplysninger, ytterligere 

dokumentasjon av internkontrollsystemet. Dette er innarbeidet i rapporten. 
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VEDLEGG  

 

Vedlegg 1: Oversikt over dokumenter i internkontrollpermen  

 

Tittel på dokumentet Revisjonens kommentarer  til innhold (stikkordsform) 

Rutine for håndtering av 
tilbakemeldinger fra 
samarbeidspartnere og 
oppdragstakere – 
internkontroll i 
barneverntjenesten 
  

Dokumentet sier bl.a. at rutinen skal sikre at samarbeidspartnere, arbeidstakere og 
oppdragstakere medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes til forbedring av 
barnevernets arbeid og rutiner. Det fremgår videre at  
- konsulent i BFT har ansvar for å fylle ut avviksmeldinger og å innhente tilbakemeldinger fra 

oppdragstakere og samarbeidspartner, og at barnevernleder og konsulent har ansvar for å 
vurdere og systematiser innholdet i meldingene 

- tilbakemelding fra offentlige samarbeidspartnere skal innhentes én gang per år 
- tilbakemelding fra oppdragstakere skal innhentes én gang per år ifm. evaluering av 

tiltaksplan el. avsluttet oppdrag 
- alle henvendelser fra offentlige samarbeidspartnere og oppdragstakere vurderes mht. om 

det fremkommer opplysninger og innspill som kan ha betydning for barnevernets arbeid og 
rutiner 

- tilbakemeldinger gjennomgås fortløpende for å avdekke ev. behov for å gjøre umiddelbare 
endringer i rutiner, og at alle tilbakemeldinger samles i en saksmappe og gjennomgås ifm. 
årlig evaluering av internkontrollrutiner 

 

Dokumentet viser til/inkluderer vedleggene “Tilbakemelding fra offentlige samarbeidspartnere” 
og “Tilbakemelding fra oppdragstakere” 

Rutine for registrering av 
opplysninger fra brukere 
og samarbeidspartnere 

Dokumentet sier bl.a. at rutinen skal sikre at tilbakemeldinger fra barn, foreldre og 
samarbeidspartnere blir registrert og fulgt opp i den hensikt å kunne brukes til å forbedre 
barneverntjenesten. Det fremgår videre at  
- konsulent i BFT har ansvar for å innhente tilbakemeldinger, og at barnevernleder og 

konsulent har ansvar for å vurdere og systematisere innholdet i tilbakemeldingene. 
- det er utarbeidet skjema for innhenting av tilbakemeldinger fra brukere, offentlige 

samarbeidspartnere og oppdragstakere 
- tilbakemelding fra brukere innhentes en gang per år ifm evaluering av tiltaksplan el. 

avsluttet sak, og at det  så langt det er mulig skal innhentes tilbakemeldinger fra både barn 
og foreldre 

- alle henvendelser til BFT vurderes mht. om det avdekkes forhold som kan ha betydning for 
rutiner el. gjeldende praksis 

- tilbakemeldinger gjennomgås fortløpende for å avdekke ev. behov for å gjøre umiddelbare 
endringer i rutiner, og at alle tilbakemeldinger samles i en saksmappe og gjennomgås ifm. 
årlig evaluering av internkontrollrutiner 

 

Dokumentet viser til/inkluderer vedlegget “Tilbakemelding fra brukere” 

Rutine for overvåking og 
gjennomgang av 
internkontrollrutinene – 
Internkontroll i 
barneverntjenesten 

Dokumentet sier bl.a. at rutinen skal sikre at det foretas en systematisk gjennomgang og 
overvåking av internkontrollen for å sikre at en fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig 
forbedring i barneverntjenesten. Dokumentet sier bl.a. videre at 
- barnevernleder og konsulent har ansvar for å følge opp rutinen 
- det er utarbeidet skjema for innhenting av tilbakemeldinger fra brukere, offentlige 

samarbeidspartnere og oppdragstakere, og skjema for avviksmelding 
- tilbakemeldinger gjennomgås fortløpende for å avdekke ev. behov for å gjøre umiddelbare 

endringer i rutiner, og at alle tilbakemeldinger samles i en saksmappe og gjennomgås ifm. 
årlig evaluering av internkontrollrutiner 

- det er utarbeidet skjema som skal fylles ut og signeres ved årlig gjennomgang av 
internkontrollrutinene 

 

Dokumentet viser til/inkluderer vedleggene “Registrering av avvik fra interne rutiner – 
Internkontroll i barneverntjenesten” og “Sjekkliste for gjennomgang av internkontrollrutinene” 

[Registreringsskjema] 
Registrering av avvik fra 
interne rutiner – 

Dokumentet sier bl.a. at registreringsskjemaet skal fylles ut når oppsatte rutiner av ulike årsaker 
ikke overholdes, og at skjemaene oppbevares i egen perm hos leder for barneverntjenesten og 
vil bli behandlet ved revisjon av internkontroll som skjer årlig.  
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Internkontroll i 
barneverntjenesten 

 

Rutine for 
kompetansekartlegging 
og sikring av nødvendig 
kompetanse - 
internkontroll i 
barneverntjenesten 

Dokumentet sier bl.a. at rutinen skal sikre at barneverntjenesten har den nødvendige 
kompetansen for utføring av oppgavene, og at faktisk kompetanse skal sees opp mot 
nåværende kompetansebehov og antatt behov frem i tid. Det er videre bl.a. angitt at 
- barnevernleder i samarbeid med konsulent har ansvar for rutinen 
- medarbeidersamtale skal gjennomføres årlig etter lokalstyrets standardskjema 
- opplæringsplan utarbeides ved behov på bakgrunn av kompetansebehov og 

kompetansekartlegging (gapanalyse) 
 

Rutinen viser til/inkluderer vedleggene “Kartlegging av medarbeiders kompetanse” og 
“Kartlegging av barne- og familietjenestens kompetanse” 

Postrutine – Internkontroll 
i barneverntjenesten 

Dokumentet beskriver hvordan arkivet skiller ut post til avdelingen og at den skal leveres uåpnet 
til konsulent i Barne- og familietjenesten, samt stemples med mottattstempel. 

Dokumentbehandling – 
internkontroll 

Dokumentet beskriver hvordan dokumenter skal behandles, bl.a. kopiering av utgående brev 
etter signering, at det skal skrives ut dokumentliste pr barn ut fra Familia og legges i 
saksmappen senest når saken avsluttes, og at det kvartalsvis kjøres back up fra Familia, som 
oppbevares i safe. 

Rutine for klientmapper – 
Internkontroll i 
barneverntjenesten 

Dokumentet sier at det skal opprettes en klientmappe for hvert barn som har sak til behandling i 
barneverntjenesten, hvordan dette skal gjøres, og hva den skal inneholde. Arkivering angis 
også. 

Rutine for behandling av 
meldinger - Internkontroll 
i barneverntjenesten. 

Dokumentet sier at en henvendelse til barneverntjenesten om bekymring for et konkret barn er 
en melding i lovens forstand, uavhengig av form og hvem som er melder. Det fremgår videre 
bl.a. at meldingen behandles og vurderes av barnevernkonsulent i samarbeid med 
barnevernleder, eller den/de som er gitt denne myndighet.  

Det angis hvordan meldingen mottas og registreres, i Familia, per telefon eller i møte, skriftlig 
melding, hva som skal registreres, samt informasjon om mulighet til å melde anonymt og ikke, 
at sak opprettes på barnet dersom meldingen blir vurdert til videre undersøkelse, registrering, 
oppbevaring og makulering av henlagt melding, at offentlige meldere alltid skal skriftliggjøre 
bekymringsmelding. Konklusjonen på meldingen dokumenteres i Familia. 

Tilbakemelding til melder; dvs. brev med bekreftelse på mottatt melding sendes offentlig 
melder. Det vurderes i det enkelte tilfelle om det er hensiktsmessig å sende tilsvarende brev til 
privat melder. 

Rutine for 
undersøkelsesarbeid- 
internkontroll i 
barneverntjenesten 

Dokumentet sier at det føres plan/flytskjema i Familia for undersøkelsen, og at denne 
undersøkelsesplanen skal være et verktøy for å sikre fremdrift ift. frister og 
informasjon/kommunikasjon med familien og samarbeidspartnere om hvordan barnevernet 
arbeider i saken. Det fremgår videre at man skal bestrebe å holde undersøkelsesfristen.  

Det gis beskrivelse av hva som skal skje i førstegangssamtalen, veiledende momenter; hvilken 
info som skal gis, og at samtykke (egen mal) skal underskrives. Videre angis det at  
- innhenting av opplysninger skal avtales med partene (bvl § 6-4), info til offentlige instanser 

om samtykke ev. pålegg, samt klageadgang 
- undersøkelsesarbeidet med beskrivelse av undersøkelsen, vurderinger og beslutning 

dokumenteres i en undersøkelsesrapport 
- barneverntjenesten skal gi tilbakemelding om at undersøkelsen er gjennomført til melder 

som omfattes av bvl. § 6-4 andre og tredje ledd, jf. bvl § 6-7a tredje ledd 

Viktigheten av å snakke med barnet jf. bvl § 6-3 presiseres, og lovteksten er gjengitt. 

Rutine for 
saksbehandling og arbeid 
med enkeltvedtak 
Internkontroll i 
barneverntjenesten 

Dokumentet angir saksbehandlingsregler i barnevernssak: gjengir ikke reglene, men viser til 
hvor man finner disse. Videre angis 
- saksbehandlingsregler ved enkeltvedtak. Presiserer at avgjørelser som gjelder ytelser og 

tjenester etter barnevernloven, alltid skal regnes som enkeltvedtak.  Viser til lovhjemler, og 
presiserer hvilke forhold som skal inngå, samt at det er utarbeidet egen mal. 

- myndighet og underskrifter. Presiserer at akuttvedtak må fremstilles for Fylkesnemnda innen 
48 timer. 

Rutine vedrørende 
midlertidige tiltak i 
akuttsituasjoner- 

Dokumentet angis hvordan en akutthenvendelse skal behandles, bl.a. …vil bli behandlet av 
barnevernkonsulent i tett samarbeid med barnevernleder, eller den/de som har delegert 
myndighet. Videre angis 
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Internkontroll i 
barneverntjenesten 

- når midlertidig vedtak om hjelpetiltak for barn uten omsorg skal gjøres, samtykke fra foreldre, 
og viser til lovhjemmel for nærmere retningslinjer 

- når midlertidig vedtak om å plassere et barn utenfor hjemmet skal benyttes, med henvisning 
til lovhjemmel 

- når foreløpig vedtak vedr. forbud mot flytting av barn eller vedtak om omsorgsovertakelse av 
et nyfødt barn skal benyttes, med lovhjemmel 

- når midlertidig vedtak om plassering og tilbakehold i institusjon uten eget samtykke skal 
benyttes, med lovhjemmel 

 

Dokumentet oppsummerer tilgjengelige retningslinjer/veiledere. 

Rutine klagebehandling 
Internkontroll i 
barneverntjenesten 

Rutine for informasjon som skal foreligge, men lovhjemmel mangler. 
 

Rutine for tiltaksplan 
Internkontroll i 
barneverntjenesten 

Dokumentet angir formålet med tiltaksplaner, at det er en lovpålagt oppgave, og at den skal 
føres i samarbeid med barnet/foresatte tiltaket gjelder, sikrer med det at de involverte medvirker 
i utarbeidelsen av tiltaket.  

Henviser til lovhjemmel, og hvem som har ansvar, at det er utarbeidet egen mal som skal 
benyttes og at den utarbeides samtidig som vedtak fattes, og i samarbeid med barnet/foresatte. 

Presiserer at tiltaksplanen skal være tidsavgrenset og evalueres jevnlig. Angir at dato for 
evaluering fastsettes i planen. Evalueringen skal omhandle hvordan det går med både barn og 
foreldre. Det skal vurderes om hjelpetiltaket er tjenlig eller om det er nødvendig med justeringer 
ift. eksisterende tiltak eller nye tiltak. Tiltaksplanen skal underskrives av barneverntjenesten og 
foreldre, samt av barnet hvis det er over 15 år. 

Rutine vedrørende 
økonomisk bistand. 
Internkontroll i 
barneverntjenesten 

Dokumentet angir at barneverntjenesten i særlige tilfeller kan gi økonomisk bistand til klær eller 
utsyr, ferie, bistand til ungdom på videregående skole, bistand til barn plassert i fosterhjem og 
nærmere info. og rutiner for dette. Mangler lovhjemmel. 

Rutine for oppdragsavtale 
- Internkontroll i 
barneverntjenesten 

Dokumentet angir at det skal gjennomføres intervju/godkjenningssamtale, at det gis info, 
innhentes politiattest, inngås oppdragsavtale (egen mal), underskrives taushetserklæring, 
timeliste, veiledning (særlig om taushetsplikt og etiske aspekter), ansvar for oppfølging 
(barnevernkonsulenten følger opp oppdragstaker iht. oppdraget). 
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KomRev NORD har tidligere gjennomført følgende 

forvaltningsrevisjonsprosjekter i Longyearbyen 

lokalstyre: 

 
Gjennomgang av VAR-sektoren i Longyearbyen, 2005 

 

Kraft og varmeproduksjon,     2010 

 

Byggesaksbehandling og tilsyn,   2011 

 

Forvaltning, drift og vedlikehold,   2012 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om selskapet og vår 
forvaltningsrevisjonskompetanse 

 

 

KomRev NORD IKS utfører helhetlig 

revisjon av kommuner, kommunale 

foretak, interkommunale selskaper, 

offentlige stiftelser, kirkeregnskap og 

legater. Selskapets eiere og oppdrags-

givere er Troms fylkeskommune, 17 

kommuner i Troms og åtte kommuner i 

Nordland.  

 

Vårt hovedkontor ligger i Harstad, og 

vi har avdelingskontorer i Tromsø, 

Narvik, Sortland, Finnsnes og Storslett.  

 

Vi har 31 medarbeidere som samlet 

innehar lang erfaring fra og god 

kunnskap om offentlig sektor og 

revisjon.  

 

Selskapet er uavhengig i forhold til 

kommuner, stat, privat næringsliv og 

andre institusjoner i samfunnet. 

 

Vårt forvaltningsrevisjonsteam består 

av åtte medarbeidere med høyere 

utdanning innen ulike fag:  

 

 Administrasjons- og 

organisasjonsvitenskap   

 Juss 

 Pedagogikk 

 Samfunnsplanlegging 

 Sosiologi 

 Statsvitenskap 

 Økonomi 
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