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Forord 

 

På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Kvænangen kommune har KomRev NORD 

gjennomført forvaltningsrevisjon av kommunens barneverntjeneste. 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 Kvænangen kommune, jf. kommuneloven § 79 og revisjonsforskriften § 6. Vi kjenner 

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

 

Revisjonen sendte oppstartsbrev for prosjektet til Kvænangen kommune den 22.8.2013. 

Oppstartsmøte ble avholdt den 21.2.2014, og noe datainnsamling ble gjennomført i forbindelse 

med oppstartsmøtet. Før forvaltningsrevisjonsprosjektet ble ferdigstilt, har den opprinnelige 

prosjektlederen sluttet som forvaltningsrevisor i KomRev NORD. To andre forvaltningsrevisorer 

har tatt over ledelsen av undersøkelsene, gjort supplerende datainnsamling og ferdigstilt rapporten.  

 

Vi benytter anledningen til å takke kommuneadministrasjonen og ansatte i barneverntjenesten for 

samarbeidet i forbindelse med forvaltningsrevisjonen. 
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Sammendrag 

Dette forvaltningsrevisjonsprosjektet er rettet mot barneverntjenesten og kommunens 

forebyggende arbeid overfor barn og unge. Revisjonens undersøkelser har vært delt inn i temaene 

ressursbruk, forebyggende arbeid blant barn og unge og internkontroll. 

 

Ressursbruk 

Fremstillingene og drøftingene i kapittel 5 viser at:  

- Kvænangen kommune prioriterte sin barneverntjeneste ressursmessig over gjennomsnittlig 

høyt - og tiltakende - i 2011-2013, sammenliknet med sammenliknbare kommuner i KG6. 

For 2011 ser dette ut til å henge sammen med en større dekningsgrad i barneverntjenesten i 

Kvænangen, sammenliknet med gjennomsnittet for KG6. 

- De foreliggende KOSTRA-tallene gir ikke grunnlag for å trekke slutninger om graden av 

produktivitet i Kvænangen kommunes barneverntjeneste samlet sett, sammenliknet med 

sammenliknbare kommuner i perioden 2011-2013. 

- Betrakter vi Kvænangens barneverntjeneste isolert sett, indikerer flere av indikatorverdiene 

avtakende produktivitet fra 2011 til 2012.  

 

Vi viser for øvrig til forbeholdet i kapittel 3 om at Kvænangens deltakelse i det interkommunale 

samarbeidet med Nordreisa som vertskommune, kan påvirke KOSTRA-tallene noe.  Ressursbruk i 

barneverntjenesten kan for øvrig variere stort fra år til år, og enkeltsaker kan påvirke barnevern-

tjenestens samlede ressursbruk vesentlig. 

 

Forebyggende arbeid blant barn og unge  

På bakgrunn av våre funn og vurderinger i kapittel 6, konkluderer vi med at Kvænangen 

kommunes system for forebyggende arbeid innen barnevern bør forbedres på enkelte områder før 

det kan sies å være fullt ut tilfredsstillende. Barneverntjenesten har etablert fast og forpliktende 

tverretatlig samarbeid om forebyggende arbeid med en rekke sentrale aktører i kommunen, men 

skolene er i liten grad inkludert i dette. Barneverntjenesten bør også vurdere eventuelt samarbeid 

med frivillige organisasjoner om forebyggende arbeid. I tillegg er forebyggende barnevernarbeid i 

for liten grad forankret i overordnet planverk, og barneverntjenesten har ikke deltatt i kommunens 

planleggingsvirksomhet i nevneverdig grad. 

 

Internkontroll  

Revisjonens konklusjon i kapittel 7 er at barneverntjenesten i Kvænangen kommune har et 

internkontrollsystem som delvis oppfyller internkontrollforskriftens krav til innhold.  

 

 

 

I forbindelse med forvaltningsrevisjonen ble revisor også gjort oppmerksom på kritikkverdige 

forhold knyttet til andre deler av barneverntjenesten. Disse forholdene beskriver vi nærmere i 

kapittel 9.  
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1 INNLEDNING 

 

Kontrollutvalget i Kvænangen kommune har med bakgrunn i plan for forvaltningsrevisjon bestilt 

et forvaltningsrevisjonsprosjekt innenfor barnevern, jf. kontrollutvalgssak 05/13. Tema for 

undersøkelsen er ressursbruk, forebyggende arbeid og internkontroll i barneverntjenesten.  

 

Formålet med prosjektet er å bidra til å sikre at Kvænangen kommune oppfyller sentrale krav som 

følger av barnevernloven, blant annet ved å undersøke om kommunen har tilfredsstillende system 

for forebyggende arbeid innen barnevern, med særlig fokus på samarbeid med andre offentlige 

instanser og frivillige organisasjoner, og om barneverntjenesten har et tilfredsstillende 

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 unge1.  

 
  

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

2.1 Problemstillinger  

På bakgrunn av kontrollutvalgets bestilling har vi delt undersøkelsen inn i tre hovedtema med 

følgende tilhørende problemstillinger: 

 

1) Hvordan er ressursbruken i barneverntjenesten i Kvænangen kommune sammenlignet med 

andre kommuner og hva er mulige årsaker til eventuelle forskjeller? 

 

2) Har kommunen et tilfredsstillende system for forebyggende barnevern? 

 

3) Har barneverntjenesten internkontroll som oppfyller forskriftens krav til innhold? 

 

2.2 Revisjonskriterier  

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

området skal vurderes i forhold til.  

 

Problemstilling 1 er deskriptivt formulert, som betyr at den besvares som ren beskrivelse av 

kartlagte fakta. For en slik problemstilling som ikke er normativ, er det ikke relevant å utlede 

revisjonskriterier. Det følger av gjeldende standard at revisjonen ikke kan gjøre vurderinger uten 

revisjonskriterier. Vi gjør derfor ingen vurderinger eller konklusjoner på grunnlag av funnene i 

tilknytning til problemstilling 1. Vi vil imidlertid analysere og drøfte talldata samt lage 

oppsummeringer av disse. 

 

Revisjonskriteriene til problemstilling 2 og 3 er utledet fra følgende kilder: 

 Lov av 17.7.1992 om barneverntjenester (barnevernloven)  

 Forskrift av 14.12.2005 om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om 

barneverntjenester (internkontrollforskriften). Barne- likestillings og inkluderings-

departementet. 

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

familier. Barne- og familiedepartementet. 

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

departementet m.fl. 

 Q1105 – Internkontroll i barneverntjenesten i kommunene – en veileder. Barne- og 

likestillingsdepartementet 

 NOU 2000:12 Barnevernet i Norge. Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet 

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

 

Utdypning av revisjonskriteriene for problemstilling 2: 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.  
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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)  

 

I NOU 2000:12 blir fast og forpliktende tverretatlig/tverrfaglig2 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 

                                                 
2 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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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: 

 Kommunens forebyggende arbeid innen barnevern bør forankres i overordnet planverk  

 Barneverntjenesten skal delta i planleggingsvirksomhet i kommunen 

 Barneverntjenesten skal samarbeide med andre sektorer og forvaltningsnivåer når dette kan 

bidra til å løse oppgaver som den er pålagt.  

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

barnehage og skole ansvar for at samarbeid om forebyggende oppgaver i kommunen skal 

fungere 

 Barneverntjenesten bør samarbeide med frivillige organisasjoner som arbeider med barn og 

unge 

 

Utdypning av revisjonskriteriene for problemstilling 3: 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 første ledd fremgår det at 

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

av barneverntjenestens størrelse, aktiviteter og risikoforhold. Av § 5 andre ledd fremgår det 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 kommunene3 (heretter kalt veilederen). Som det fremgår av rapportens 

kapittel 7, har vi brukt utdypningene i veilederen i våre vurderinger av barneverntjenesten opp 

imot kravene om og til et internkontrollsystem.  

                                                 
3 Q-1105 Internkontroll i barneverntjenesten i kommunene – en veileder. Barne- og likestillingsdepartementet 
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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: 

 Kommunen bør i størst mulig grad dokumentere sitt system for internkontroll i 

barneverntjenesten 

 Internkontroll innebærer bl.a. at Kvænangen kommune skal oppfylle internkontrollforskriften 

§ 4 annet ledd bokstav a-h 

 Internkontrollen skal til enhver tid være oppdatert og tilgjengelig for de ansatte 
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3 METODE, DATAMATERIALE OG AVGRENSING 

Prosjektet er gjennomført i henhold til gjeldende standard for forvaltningsrevisjon4. Før 

forvaltningsrevisjonsprosjektet ble ferdigstilt, har forvaltningsrevisor som påbegynte prosjektet 

sluttet i revisjonen. To andre forvaltningsrevisorer har gjort supplerende datainnsamling og 

ferdigstilt rapporten i dette prosjektet.  

 

I det følgende gjør vi nærmere rede for hvordan vi har gått frem i undersøkelsen i de ulike delene 

av prosjektet. 

3.1  Ressursbruk i barneverntjenesten 

I beskrivelsen av kommunens ressursbruk i barneverntjenesten i kapittel 5 har vi basert oss på 

kommunens registreringer i KOSTRA for årene 2011-2013. I tillegg har vi hatt muntlig og 

skriftlig kommunikasjon med barnevernleder og helse- og omsorgssjef for å få kommentarer og 

avklaringer. Der det har vært ansett nødvendig, har vi sjekket kommunens regnskap for å få bedre 

forståelse av KOSTRA-registreringene. 

 

KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem, administrert av 

Statistisk Sentralbyrå (SSB). Systemet tilbyr styringsinformasjon om kommunal virksomhet. 

Elektronisk innrapportering fra kommunene til Statistisk sentralbyrå danner grunnlaget for 

KOSTRA. I KOSTRA har SSB sammenstilt innrapportert informasjon om kommunale tjenester 

og bruk av ressurser på ulike tjenesteområder for å gi relevant informasjon til lokale og nasjonale 

beslutningstakere og øvrige interessenter.  

 

I fremstillingene i kapittel 5 sammenlikner vi Kvænangen kommune med to 

sammenlikningsenheter, på utvalgte indikatorer for barneverntjenesten. SSB sorterer kommunene 

i KOSTRA-grupper på bakgrunn av variasjoner i folkemengde, bundne kostnader per innbygger 

og frie disponible inntekter per innbygger. Kvænangen kommune tilhører KOSTRA-gruppe 6 

(forkortet KG6). KG6 består av “små kommuner med høye bundne kostnader per innbygger, høye 

frie disponible inntekter.”5 Vi sammenlikner Kvænangen kommune med gjennomsnittet for KG6 

og landsgjennomsnittet utenom Oslo. Drøftingen og fremstillingen av KOSTRA-tallene dreier seg 

om Kvænangen kommunes og sammenlikningsenhetenes prioritering av, dekningsgrader i og 

produktivitet i barneverntjenesten.  

 

Prioriteringsindikatorene 

Prioriteringsindikatorene i KOSTRA skal si noe om hvor mye av egne penger kommunen ”velger” 

å bruke på de enkelte tjenesteområdene. En tjeneste kan sies å være høyt prioritert når en 

kommune bruker en relativt stor andel av sine ressurser på den. Flere forhold kan bidra til å 

forklare eventuelle forskjeller mellom én kommune og andre kommuner:  

a) Kommunen kan ha et relativt høyt utgiftsbehov knyttet til tjenesten, eksempelvis av demo-

grafiske eller sosiale årsaker. Prioriteringsindikatorer der netto driftsutgift i et tjeneste-

område deles på antall innbyggere i målgruppen, eksempelvis innbyggere i alderen 0-17 år, 

bidrar til å korrigere for variasjoner i befolkningssammensetningen kommuner imellom. 

Variasjoner internt i en målgruppe, eksempel i tjenestebehov mellom ulike brukere, blir 

imidlertid ikke “fanget opp” i slike prioriteringsindikatorer i KOSTRA 

b) Kommunen kan bevisst ha prioritert en tjeneste høyt på bekostning av andre tjenester. 

Derfor kan det være interessant å se på hvor stor andel av utgiftene som går til ulike 

tjenester 

                                                 
4 Norges kommunerevisorforbund: RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon 

5 Faglig veiledning til KOSTRA (http://www.ssb.no/kostra/)  

http://www.ssb.no/kostra/
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c) Kommunen kan ha relativt høye inntekter som muliggjør høy ressursbruk 

Ulikheter som de i pkt. a) gjør at forskjeller i utgifter per person i målgruppen ikke bare kan tolkes 

som et resultat av bevisste prioriteringer på lokalt nivå.    

 

Dekningsgrader 

KOSTRA-indikatorene for dekningsgrader skal si noe om hvor stor andel av en tjenestes 

målgruppe som mottar den aktuelle tjenesten. Innenfor barnevernet vil dekningsgradsindikatorer 

typisk beskrive hvor mange av en kommunes innbyggere i alderen 0-17 år som mottar tiltak. 

Årsaken til høye dekningsgrader i en kommune vil være at kommunen av ulike årsaker velger eller 

etter gjeldende regelverk må tildele hjelpe- eller omsorgstiltak til en relativt stor andel av 

befolkningen. Altså kan både variasjoner i “rausheten” i tildelingspraksisen og variasjoner med 

hensyn til befolkningssammensetning og sosiale forhold påvirke dekningsgradene i en kommunes 

barneverntjeneste. Når det gjelder barneverntjenesten, er det imidlertid viktig å være klar over at 

barnevernloven forplikter kommunen til å gjennomføre en lang rekke tiltak dersom det vurderes å 

være nødvendig for å sikre barnets velferd. Med andre ord kan variasjoner i dekningsgrader 

mellom kommuner på dette området i utgangspunktet ikke begrunnes med noe annet enn 

variasjoner i behov. 

 

Produktivitetsindikatorene   

Mange av produktivitetsindikatorene sier noe om hva det koster, i form av brutto driftsutgift å 

produsere én enhet av tjenesten. Produktiviteten kan sies å være høy dersom ressursbruken er lav i 

forhold til produksjonen. Når brutto driftsutgift pr. tjenestemottaker betraktes som et mål på 

produktivitet, blir det imidlertid ikke tatt hensyn til variasjoner i kvaliteten på tjenestene som 

brukerne mottar. Det blir heller ikke tatt hensyn til variasjoner i brukernes behov. Det kan derfor 

være flere mulige forklaringer på hvorfor en kommune har høye utgifter per mottaker:   

• Produktiviteten er lav, dvs. at man får lite produksjon igjen i forhold til ressursinnsatsen   

• Kvaliteten er høy, dvs. at brukerne mottar relativt gode tjenester   

• Enhetskostnadene er høye fordi det er relativt dyrt å produsere tjenester i den kommunen 

vi analyserer, for eksempel grunnet “smådriftsulemper”, en brukermasse med store 

tiltaksbehov, lange reiseavstander eller et høyt lønnsnivå grunnet mangel på arbeidskraft. 

Eksempel: Kostnadene per mottaker kan bli høye i kommuner som har en høy andel 

brukere med behov for omsorgstiltak. 

 

Kommunen skal rapportere til KOSTRA i henhold til en funksjonskontoplan. Eksempelvis skal 

utgifter som hører til barneverntjenesten, eller mer spesifikt hjelpetiltak, rapporteres på én bestemt 

funksjon slik at rapporteringen blir lik i alle kommuner. Følgende funksjoner definerer 

barnevernsområdet i KOSTRA6:   

 

244 – Veiledning, undersøkelse og oppfølging av barn og unge fra barneverntjenesten: 

Barneverntjeneste, inkludert oppfølging av vedtak (tilsyn, besøk i fosterhjem) som gjennomføres 

med ansatte eller personell engasjert i barneverntjenesten, barnevernsberedskap/barnevernsvakt, 

utgifter til sakkyndig bistand/advokat til utredning og saksbehandling. Bruk av kommuneadvokat i 

forbindelse med saker i fylkesnemnda uttrykkes ved fordeling av utgifter. (Kommuneadvokat 

føres forøvrig som en felles stabsfunksjon under funksjon 120.) 

 

                                                 
6 Kommentarer og forklaring til funksjonsinndelingen. Kommunal- og moderniseringsdepartementet - 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/tema/kommuneokonomi/kostra/kostra/Kommentarer-og-forklaring-til-

funksjonsinndelingen3.html?id=411038  

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/tema/kommuneokonomi/kostra/kostra/Kommentarer-og-forklaring-til-funksjonsinndelingen3.html?id=411038
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/tema/kommuneokonomi/kostra/kostra/Kommentarer-og-forklaring-til-funksjonsinndelingen3.html?id=411038
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251 – Hjelp til barn og unge med særlige behov for støtte eller der omsorgssvikt er konstatert, og 

der barn bor i sin opprinnelige familie: 

Støttekontakt, tilsynsførere, besøks- og avlastningshjem, hjemkonsulent, avlastning i hjemmet, 

barnehageopphold (obs: dekning av foreldrebetaling er vanligvis økonomisk hjelp til familier, det 

føres bare her dersom et eksplisitt barnevernsvedtak ligger til grunn), økonomisk hjelp til barn 

(om økonomisk hjelp til barn/ungdom er økonomisk sosialhjelp -funksjon 281 - eller et 

barnevernstiltak avgjøres med utgangspunkt i hvilken lovhjemmel som er benyttet for å tildele 

hjelpen), foreldre-/barnplasser, mødrehjem. 

 

252 – Hjelp til barn og unge med særlige behov for støtte eller der omsorgssvikt er konstatert, og 

der barn bor utenfor sin opprinnelige familie: 

Alle tiltak som innebærer plassering utenfor foreldrehjemmet, som: fosterhjem, barne- og 

ungdomshjem, beredskapshjem, akuttinstitusjon, inkl. midlertidige plasseringer. Inklusive hjelpe-

tiltak iverksatt i tillegg til plassering (jf. tiltaksliste under funksjon 251). 

 

3.2 Forebyggende arbeid og internkontroll 

Revisjonen avholdt oppstartsmøte i prosjektet 21.2.14. På dette møtet deltok rådmannen (som 

også var revisjonens kontaktperson) og barnevernleder7, samt en representant fra revisjonen. I 

forkant av møtet hadde revisjonen informert om prosjektet, samt innhentet muntlig informasjon og 

skriftlig dokumentasjon i innledende e-postutveksling med rådmannen 21.10.13. I forbindelse med 

oppstartsmøtet fikk revisjonen overlevert en del dokumentasjon fra barnevernleder, inkludert det 

som utgjør hoveddokumentet i barneverntjenestens internkontrollsystem. Vi har ved behov 

innhentet dokumentasjon og fått avklart spørsmål per telefon og e-post i løpet av prosjektperioden. 

 

Kvænangen kommune har felles barneverntjeneste med Nordreisa kommune. Lederen for 

tjenesten har kontorsted i Nordreisa fire dager i uka og i Kvænangen én dag i uka. Revisjonen har 

intervjuet barnevernleder og en saksbehandler med kontorsted i Kvænangen. Datamaterialet i 

kapittel 6 – Forebyggende arbeid innen barnevern – bygger blant annet på disse intervjuene. I 

tillegg bruker vi informasjon framkommet gjennom skriftlig og muntlig besvarelse av et 

spørreskjema som ble sendt til representanter for tjenester som er sentrale i forebyggende arbeid 

blant barn og unge: Ledende helsesøster, rektorer ved skolene i kommunen, barnehagestyrerne i 

kommunen, ungdomsleder og tjenesteleder for PPT8. Opplysninger fra intervju som er tatt med i 

rapporten, er verifisert av informantene.  

 

Revisjonen gjennomgikk all dokumentasjonen9 som utgjør barneverntjenestens internkontroll-

system 2. juli 2014. Dokumentasjonen ble gjennomgått i tjenestens lokaler i Nordreisa kommune, 

ettersom revisjonen fikk opplyst fra barnevernleder at de to kommunene har felles 

internkontrollsystem for barneverntjenesten. Parallelt med forvaltningsrevisjonen har ansatte i 

tjenesten siden oktober 2013 hatt gående et større arbeid med å oppdatere/revidere 

dokumentasjonen som utgjør internkontrollsystemet. Det framkom i intervju at 

barneverntjenestens internkontrollsystem langt på vei er basert på modeller fra andre kommuner. 

Mye av den pågående oppdateringen av systemet dreier seg derfor om å sikre at systemet blir best 

mulig tilpasset lokale forhold. Dette arbeidet har tatt lengre tid enn barneverntjenesten planla, og 

per juli 2014 var dette arbeidet ikke endelig ferdigstilt. Det betyr at noe av dokumentasjonen 

                                                 
7 To personer har i løpet av tiden forvaltningsrevisjon har pågått, innehatt rollen som konstituert barnevernleder. 
8 Pedagogisk-psykologisk tjeneste for Nord-Troms 
9 Hoveddokumenter, vedlegg og rutinehåndbok 
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fortsatt var under arbeid og ikke formelt godkjent av barnevernleder på tidspunktet for revisjonens 

gjennomgang 2. juli.10  

3.3 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 imot revisjonskriteriene og 

problemstillingene. Med pålitelige data menes at dataene skal være mest mulig nøyaktige. 

 

Analysen av Kvænangen kommunes ressursbruk i barneverntjenesten 

Som det fremgår av kapittel 5 nedenfor, er ikke KOSTRA-tallene for KG6 fullstendige når det 

gjelder 2012 og 2013. Det samme gjelder Kvænangen kommunes KOSTRA-tall for 2013. 

Grunnlaget for å sammenlikne ressursbruken i Kvænangen kommunes barneverntjeneste med 

sammenliknbare kommuner er dermed ikke fullt ut tilstrekkelig. Den muntlige og skriftlige 

informasjonen vi har innhentet fra kommuneadministrasjonen i anledning analysen av 

ressursbruken i barneverntjenesten supplerer – men kompletterer ikke – grunnlaget for analyse av 

Kvænangens ressursbruk på barneverntjeneste.  

 

Når det gjelder datamaterialets nøyaktighet, bruker vi KOSTRA-tall med forbehold om at tallene 

kan inneholde feil. Det kan være forskjeller mellom kommunene i kvaliteten på rapportering til 

KOSTRA. Generelt har kvaliteten på innrapporteringen i KOSTRA blitt bedre de senere årene. De 

nyeste tallene inneholder derfor normalt færre feil enn de eldste tallene. Det vil også kunne være 

diskusjon rundt og variasjon i hva som registreres på de ulike funksjonene, eksempelvis hvor mye 

av tjenesteproduksjonen en regner som «administrasjon». Kvænangen inngår i et interkommunalt 

samarbeid om barneverntjeneste, der Nordreisa kommune er vertskommune. Slike 

interkommunale samarbeid kan få konsekvenser for regnskapsføring av utgifter. I Kvænangens 

tilfelle kan dette forholdet påvirke KOSTRA-tallene noe, slik at de ikke blir direkte 

sammenliknbare med tall for kommuner som ikke inngår i slike samarbeid. Dette kan begrense 

relevansen av KOSTRA-indikatorene for Kvænangen. Vi tar derfor et ekstra forbehold om 

KOSTRA-tallenes treffsikkerhet som grunnlag for å besvare problemstillingen om hvordan 

Kvænangen kommunes ressursbruk i barneverntjenesten er sammenliknet med sammenliknbare 

kommuner. 

 

Vurderinger av forebyggende arbeid og internkontroll 
Revisjonen mener at det datamaterialet som er presentert som «revisors funn» i rapporten, 

oppfyller gyldighetskravet. Som relevante data legger vi til grunn muntlig og skriftlig informasjon 

fra informanter som innehar stillinger/ansvar for tjenester overfor barn og unge, samt skriftlig 

dokumentasjon som gjelder barneverntjenestens internkontrollsystem. Dette anser vi som 

tilstrekkelig og relevant datagrunnlag for å vurdere kommunens forebyggende arbeid og 

internkontroll i barneverntjenesten opp i mot de utledete revisjonskriteriene, og for å kunne 

konkludere på problemstilling 2 og 3.  

 

Revisjonen har vurdert eventuelle feilkilder i det innsamlede datamaterialet som angår 

problemstilling 2 og 3. 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 enkelte faktafeil. På bakgrunn av forannevnte 

vurderinger, sammenlikninger og verifiseringer, forutsetter revisjonen at det ikke er vesentlige feil 

i datamaterialet som presenteres i rapporten. 

                                                 
10 I verifiseringsmøte med barneverntjenesten 15.9.14 fikk revisjonen opplyst at det arbeidet ennå ikke er helt 

ferdigstilt. 
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Påliteligheten og gyldigheten i det presenterte datamaterialet er også søkt sikret gjennom 

revisjonens interne kvalitetssystem. 
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3.4 Avgrensing av prosjektet  
Revisjonens undersøkelser og vurderinger er avgrenset til de konkrete problemstillingene som er 

formulert for dette forvaltningsrevisjonsprosjektet og gjelder ressursbruk, forebyggende arbeid og 

internkontroll innen barnevernet i Kvænangen kommune. Undersøkelsene rapporten bygger på, er 

med andre ord ikke en fullstendig gjennomgang av alle de oppgaver som ligger til den kommunale 

barneverntjenesten. 

 

I undersøkelsene av ressursbruk i barneverntjenesten har vi avgrenset området “barnevern” som i 

KOSTRA, slik dette fremgår i presentasjonen av KOSTRA-funksjoner i kapittel 3.2.1, og gjelder 

årene 2011, 2012 og 2013. Denne tidsmessige avgrensningen begrunner vi med at en del av 

grunnlaget for utregning av gruppegjennomsnitt ble endret i KOSTRA f.o.m. 2011, og dermed er 

ikke tall fra før 2011 direkte sammenliknbare med de fra 2011 eller senere. 

 

Våre undersøkelser under problemstilling nr. 2 har vært rettet mot det forebyggende arbeidet blant 

barn og unge som har vært gjort i løpet av det siste året og som gjøres i dag. Barneverntjenesten 

samarbeider med flere instanser, og i denne undersøkelsen har vi lagt vekt på å belyse samarbeidet 

med de mest sentrale innafor forebyggende barnevern: Ungdomsleder, skolene, barnehagene, PPT 

og helsesøstertjenesten.  

 

Når det gjelder internkontroll, har revisjonen vurdert om kommunen kan dokumentere at 

barneverntjenesten har et system som oppfyller kravene i regelverket. Revisjonen gjennomgikk 

dokumentasjonen som forelå på barneverntjenestens lokaler i Nordreisa per 2. juli 2014 (jf. 

redegjørelse i kapittel 3.2). Revisjonen har ikke gått nærmere inn på den enkelte ansattes faktiske 

kunnskap om og bruk av internkontrollen.  
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4 BARNEVERNTJENESTEN I KVÆNANGEN KOMMUNE 

 

Barneverntjenesten i Kvænangen kommune har siden 1.9.2008 vært organisert som et 

interkommunalt samarbeid med Nordreisa kommune, med lokaler både på kommunehuset i 

Kvænangen og ved Familiesenteret i Nordreisa11. Nordreisa er vertskommune etter 

kommuneloven § 28 om vertskommunesamarbeid. Formålet med samarbeidet er å utvikle, 

etablere og drive en felles barneverntjenesten for de deltakende kommunene. Et større og mer 

robust fagmiljø skal bidra til følgende mål: a) En åpen og tilgjengelig tjeneste for brukerne, b) En 

aktiv forebyggende innsats i alle kommunene, c) Habilitet og rettssikkerhet i saksbehandlingen og 

d) Rask og effektiv saksbehandling.12 

  

Barneverntjenestens ansvar og formål er at alle barn skal ha gode oppvekstvilkår, og at de som har 

særlig behov for det, skal få rett hjelp til rett tid13. Det fremgår av informasjon på Kvænangen 

kommunes nettsted14 at målgruppen er barn og unge i alderen 0-18 år som oppholder seg i 

kommunen, men at tiltak kan videreføres med samtykke inntil fylte 23 år. I tillegg har 

barneverntjenesten ansvar for enslige mindreårige flyktninger ved eventuell bosetting i 

kommunen. Det fremgår videre at barneverntjenesten skal: 

 følge med på de forhold barn og unge i våre kommuner lever under 

 ha barnets beste som styrende prinsipp, og skal først og fremst sette inn tiltak for at barn og 

foreldre skal kunne fortsette å leve sammen 

 sikre at barn og unge som lever under forhold som skader deres helse og utvikling, for 

nødvendig hjelp og omsorg til rett tid 

 skal bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår 

 

På kommunens nettsted opplyses det videre at barneverntjenesten har et spesielt ansvar for 

individuelle, forebyggende tiltak overfor barn og barnefamilier som på grunn av forholdene i 

hjemmet eller av andre grunner, har særlige behov.  

 

Barneverntjenesten er sammen med helsesøstertjenesten, åpen barnehage og rustjenesten 

organisert under Familiesenteret i Nordreisa, som igjen er organisert under enhet for oppvekst. 

Familiesenteret er en samordnet og samlokalisert virksomhet rette mot barn, unge og deres 

familier15.  

 
Barneverntjenesten har to stillingshjemler som er øremerket Kvænangen kommune, samt sju 

stillingshjemler som tilhører Nordreisa kommune. Én av de to fast ansatte som har hovedsete i 

Kvænangen har en 50-prosentsstilling i barneverntjenesten. Barnevernleder forventer imidlertid å 

kunne fylle begge stillingshjemlene med fast ansatte i nær fremtid. Ifølge barnevernleder er det per 

i dag tilstrekkelig med to stillinger i Kvænangen. Barnevernleder har kontorsted i Kvænangen 

hver mandag, og øvrige dager på Familiesenteret i Nordreisa. Kontoret i Kvænangen skal være 

daglig bemannet. Imidlertid har sykemeldinger gjort det vanskelig å bemanne Kvænangen-

kontoret daglig.  

 

                                                 
11 Formelt omtales tjenesten som barneverntjenesten i Kvænangen og Nordreisa kommune, men for enkelhets skyld 

omtaler vi den også som barneverntjenesten i rapporten. KOSTRA-tallene i denne rapporten (kapittel 5) gjelder kun 

for Kvænangen kommune, ikke barneverntjenesten i Kvænangen og Nordreisa kommune samlet. 
12 Ifølge dokumentet Samarbeid i Nord-Troms, Vedlegg til rapport om interkommunalt samarbeid i Nord-Troms 
13 Fra Nordreisa kommunes årsmelding 2013 
14 www.kvanangen.kommune.no 
15 Fra Nordreisa kommunes årsmelding 2013 
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Våre informanter fra barneverntjenesten opplyser at stillingene i Kvænangen kommune i hovedsak 

har vært besatt de siste fire årene. I perioden 2010-2012 ble det ikke satt inn vikarer ved fravær. 

Imidlertid understreker informantene at de alle er ansatt i én felles barneverntjeneste, og at 

ressursene har blitt brukt der det til enhver tid har vært størst behov. Det betyr f.eks. at ansatte 

med hovedsete i Nordreisa har jobbet med «Kvænangen-saker» ved behov, og omvendt. I 2012 og 

2013 ble det brukt vikarmidler på Kvænangen ved langtidssykemelding.  

 

I hovedsak jobber de ansatte i den kommunen der de er tilsatt med hovedsete. Tradisjonelt sett har 

saksbehandlerne i barneverntjenesten jobbet etter såkalt generalistmodell, der «alle jobber med 

alt» (hele saksgangen fra mottak og undersøkelse til tiltak og oppfølging). Etter senere års styrking 

av barneverntjenesten (med 4 fagstillinger i Nordreisa fra 2010 til 2014), har det vært mulig å 

nærme seg en form for spesialisering, der tildeling av saker nå i større grad gjøres ut fra 

interessefelt og kompetanse. Dette gjelder både Kvænangen og Nordreisa, da flere av 

saksbehandlerne og leder jobber i begge kommuner, og kompetansen i barneverntjenesten ses 

under ett. Imidlertid må saksbehandlerne som er tilknyttet Kvænangen i noe større grad enn i 

Nordreisa fortsatt jobbe etter generalistmodell. Saksbehandlerne som har hovedsete i Kvænangen 

deltar i teammøter med saksbehandlerne som har hovedsete i Nordreisa. Det varierer hvorvidt 

teammøtene avholdes i Kvænangen eller i Nordreisa.  

 

Informanten med hovedsete i Kvænangen opplever at teamene for tiden ikke fungerer slik de skal, 

i hovedsak på grunn av langtidssykefravær og opplæringsperiode. Samtidig viser hun til fordelen 

med at ressursene brukes på tvers av barneverntjenestens kontorer, f.eks. at saksbehandler fra 

Nordreisa kan ta saker som kan være vanskelige for saksbehandler i Kvænangen å ta på grunn av 

nær kjennskap/relasjon til de involverte. 

 

Ifølge våre informanter fra barneverntjenesten har det tidvis vært utfordrende å rekruttere folk med 

tilstrekkelig kompetanse, men alle tjenestens ansatte har fagutdanning. Informantene anser at 

barneverntjenesten per i dag i hovedsak har den kompetansen den har behov for når det gjelder 

saksbehandling. Imidlertid trenger barneverntjenesten mer kompetanse på evidensbaserte tiltak. 

Informantene påpeker videre at tjenesten har lite tilgjengelige ressurser for kompetanseheving/-

utvikling, noe de mener kan medføre utfordringer i fremtiden.  
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5 RESSURSBRUK I BARNEVERNTJENESTEN 

 

Hvordan er ressursbruken i barneverntjenesten i Kvænangen kommune sammenlignet med 

andre kommuner og hva er mulige årsaker til eventuelle forskjeller? 

 
Av tabell 1 nedenfor fremgår det at antall barn med undersøkelser og tiltak i Kvænangen 

kommune har variert nokså mye over de tre siste årene. Tallene tyder på at det totale antall barn 

som på en eller annen måte var tjenestemottakere i barnevernet, sank fra 2011 til 2012, for deretter 

å stige igjen fra 2012 til 2013. Antall undersøkelser sank fra 24 i 2011 til 22 i 2013, mens antall 

barn med tiltak i samme periode sank fra 17 til 14. Det er imidlertid verdt å merke seg at antall 

barn med omsorgstiltak steg fra tre i 2011 til fem i 2013. Omsorgstiltak innebærer blant annet 

plassering i fosterhjem eller institusjon, og er generelt mer kostnadskrevende enn hjelpetiltak 

(eksempelvis støttekontakt, barnehageplass, avlastningstiltak i hjemmet eller foreldre-støttende 

metoder). 
 

Tabell 1. Undersøkelser og tiltak i barneverntjenesten, Kvænangen kommune, 2011-2012 

Kvænangen kommune  2011 2012 2013 

Antall undersøkelser i alt 24 14 22 

Antall undersøkelser avsluttet 21 11 26 

Antall undersøkelser som førte til tiltak 10 6 13 

Antall barn med tiltak per 31.12 17 12 14 

Antall barn med bare hjelpetiltak per 31.12 14 9 8 

Antall barn med omsorgstiltak per 31.12 3 3 5 
Kilde: KOSTRA og Kvænangen kommune 

 

 

Av diagram 1 nedenfor fremgår det at netto driftsutgift til barneverntjenesten i Kvænangen 

kommune økte med om lag 58 % fra 2011 til 2013; fra ca. 2,4 millioner kroner til ca. 3,8 millioner 

kroner.  Økningen henger antakelig i stor grad sammen med at antall barn med omsorgstiltak økte 

fra 2011 til 2013, mens antall undersøkelser i barnevernet kun ble marginalt redusert.  

 
Diagram 1. Netto driftsutgift til barneverntjenesten, Kvænangen kommune, 2011-2013, i 1000 kr 

 
Kilde: KOSTRA 
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Av diagram 2 nedenfor fremgår det at verdien på dekningsgradsindikatoren antall barn med 

undersøkelse sett i forhold til antall innbyggere i alderen 0-17 år var vesentlig høyere i 

Kvænangen kommune enn i landet uten Oslo, både i 2011 og 2012.  På denne indikatoren var 

KG6-gjennomsnittet 5,7 % i 2011, noe som betyr at Kvænangen også lå høyere enn KG6 i det 

første av de tre årene. Tallene for 2013 mangler i KOSTRA, både for Kvænangen og KG6. For 

KG6 mangler også 2012-tallet på denne indikatoren. 

 

Den noe “utypiske” nedgangen fra 2011 til 2012 i antall barn med undersøkelse sett i forhold til 

antall innbyggere 0-17 år, som for Kvænangens del synliggjøres i diagram 2, harmonerer med 

tallene i tabell 1.  
 

Diagram 2. Barn m/ undersøkelse i f.h.t. innb. 0-17 år, i %, 2011-2013(2012). Kvænangen og landet uten Oslo 

 
Kilde: KOSTRA 

 

Som tabell 1 tydeliggjør, er det ikke alle undersøkelser barneverntjenesten gjør, som ender med 

tiltak overfor familiene som undersøkes. Tabell 2 nedenfor viser at andel undersøkelser som førte 

til tiltak i barneverntjenesten i Kvænangen kommune var litt lavere enn i KG6 og landet uten Oslo 

i 2011, og høyere enn i landet uten Oslo i 2012. I KOSTRA mangler tall for KG i 2012 og for 

Kvænangen i 2013.  

 
Tabell 2. Andel undersøkelser (i %) som fører til tiltak. Kvænangen, KG6 og landet uten Oslo, 2011-2012 

 Kvænangen KG6 Landet uten Oslo 

 2011 2011 2011 

Andel undersøkelser som 

fører til tiltak 47,6 50,1 48,4 

 2012 2012 2012 

Andel undersøkelser som 

fører til tiltak 54,5 - 48,2 

Kilde: KOSTRA 
 

Antall innbyggere med barnevernstiltak sett som andel av kommunens innbyggere i alderen 0-22 

år var, som diagram 3 på neste side viser, høyere i Kvænangen enn landsgjennomsnittet (u/Oslo) i 

2011 og 2012. I 2011 lå Kvænangen også høyere enn KG6-gjennomsnittet (4,9 %) på denne 

indikatoren, som er en dekningsgradsindikator. Indikatorverdiene for KG6 i 2012 og 2013 er 

ukjente.     
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Diagram 3. Antall innb. med barnevernstiltak som andel av innb. 0-22 år. Kvænangen og landet uten Oslo 

 
Kilde: KOSTRA 

 

Fremstillingene ovenfor tydeliggjør følgende:  

 

 Barneverntjenesten i Kvænangen kommune ga i 2011 tjenester til en større andel av 

innbyggere i alderen 0-17 år med hensyn til undersøkelser, og en større andel av 

innbyggere i alderen 0-22 år med hensyn til tiltak, enn gjennomsnittlig for KG6 og landets 

kommuner utenom Oslo.  

 Målt etter de to samme indikatorene som i punkt a ga også Kvænangen kommunes 

barneverntjeneste tjenester til større andeler av tjenestens målgrupper enn gjennomsnittlig 

for landets kommuner utenom Oslo i 2012.  

 

Kvænangen kommune hadde i 2011 og 2012 en tilnærmet gjennomsnittlig stor andel innbyggere i 

alderen 0-22 år, sammenliknet med KG6. Sammenliknet med landet uten Oslo var Kvænangen 

kommunes andel innbyggere i alderen 0-22 år lavere i de to årene. Andel innbyggere i alderen 0-

17 år var både i 2011 og 2012 lavere i Kvænangen kommune enn i KG6 og landet uten Oslo. 

Forskjellene mellom Kvænangen, KG6 og landet uten Oslo var likevel ikke større enn at det kan 

fastslås at Kvænangen kommunes barneverntjeneste må ha hatt en større dekningsgrad blant 

befolkningen enn gjennomsnittlig for både KG6 og landet uten Oslo i 2011, hva angår både 

undersøkelser og tiltak. Når det gjelder 2012, hadde nok Kvænangen også dette året en høyere 

dekningsgrad i barneverntjenesten enn gjennomsnittlig for landet uten Oslo.  Høy dekningsgrad i 

en kommunal tjeneste vil i mange tilfeller medføre høy ressursmessig prioritering av tjenesten. 

 

KOSTRA-indikatorer for prioritering 

Prioriteringsindikatorene i KOSTRA skal si noe om hvor mye ressurser kommunene “velger” å 

bruke på et bestemt tjenesteområde. Et tjenesteområde kan sies å være høyt prioritert når en 

kommune bruker mye av sine totale ressurser på det.  

 

Når det gjelder indikatoren netto driftsutgifter til barneverntjeneste pr. innbygger, muliggjør 

tallmaterialet i KOSTRA sammenlikning av Kvænangen kommune med KG6 og landet uten Oslo, 

både for 2011, 2012 og 2013. Av diagram 4 på neste side fremgår det at Kvænangen kommune i 

de tre årene hadde høyere netto driftsutgift til barneverntjeneste per innbygger, sammenliknet med 

KG6 og landet uten Oslo. Forskjellen økte særlig i 2013, da Kvænangen lå vesentlig høyere enn 

de to sammenlikningsenhetene på denne indikatoren.  
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Diagram 4. Netto driftsutgifter til barneverntjeneste pr. innbygger, 2011-2013. Kvænangen og landet uten Oslo 

 
Kilde: KOSTRA 

 

En viktig årsak til den store økningen i Kvænangens netto driftsutgift til barneverntjeneste pr. 

innbygger fra 2012 til 2013 var antakelig at antall barn med omsorgstiltak økte fra tre til fem 

mellom disse to årene. Fra barneverntjenestens side legges det til grunn at økning i omsorgstiltak 

ikke bare medfører økte plasseringsutgifter, men også kan medføre utgifter relatert til rettslige 

prosesser i forbindelse med tiltakene.   

 

En liknende tendens som i diagram 4 ser vi i diagram 5, der netto driftsutgift til barneverntjeneste 

er delt på antall innbyggere i tjenestens primære målgruppe. Her ser vi at Kvænangens netto 

driftsutgift pr. innbygger 0-17 år til barneverntjenesten var noe høyere enn gjennomsnittene for 

KG6 og landet uten Oslo i 2011 og 2012, og vesentlig høyere i 2013.   
 

Diagram 5.  Netto driftsutg. pr. innb. 0-17 år, barneverntjenesten 2011-2013. Kvænangen og landet uten Oslo 

 
Kilde: KOSTRA 

 

At Kvænangen kommunes netto driftsutgift til barneverntjeneste pr. innbygger 0-17 år var høyere 

enn gjennomsnittlig for KG6 og landet uten Oslo i 2011, er ikke overraskende. Dekningsgraden i 

Kvænangens barneverntjeneste var høyere enn gjennomsnittlig for både KG6 og landet dette året.  

Når Kvænangens dekningsgrad i barneverntjenesten også var høyere enn landsgjennomsnittet i 

2012, er det heller ikke overraskende at ressursbruken i samme år var høyere i Kvænangens 

barneverntjeneste enn gjennomsnittlig for landet uten Oslo. Økningen i netto driftsutgift pr. 

innbygger 0-17 år i Kvænangen fra 2011 til 2012 må ses i lys av at antall innbyggere i dette 

aldersintervallet ble redusert med om lag 7 % mellom de to årene. I tillegg kan en del av tiltakene i 

barnevernet pr. 31.12.2011 ha blitt avviklet relativt sent i 2012.  

 



KomRev NORD IKS Barnevern 

 

18 

 

Når det gjelder forskjellene i netto driftsutgift til barneverntjenesten mellom Kvænangen og 

landsgjennomsnittet i 2013, samt mellom Kvænangen og KG6-gjennomsnittet i 2012 og 2013, gir 

ikke KOSTRA-tallene grunnlag for en årsaksanalyse som i forrige avsnitt. Det fremgår nemlig 

ikke av KOSTRA-tallene hvorvidt det var forskjeller mellom Kvænangen og landsgjennomsnittet 

uten Oslo i barneverntjenestens dekningsgrad i 2013. Dekningsgradsindikatorer for KG6 

foreligger altså ikke for årene 2012 og 2013. Vi kan altså konstatere disse forskjellene, men ikke 

forklare dem.16 Økningen fra 2012 til 2013 i Kvænangens netto driftsutgift til barneverntjeneste pr 

innbygger 0-17 år, må ses i lys av det økte antallet barn med omsorgstiltak fra 2012 til 2013.17  

 

Av tabell 2 fremgår fordelingen av netto driftsutgift mellom ulike deler av barneverntjenesten i 

Kvænangen kommune, KG6 og landet uten Oslo i perioden 2011-2013. Sammenliknet med KG6 

ser vi at Kvænangen hadde en litt større andel av netto driftsutgift til barn som er plassert av 

barnevernet, i samtlige tre år. Kvænangens økning fra 2011 til 2013 henger antakelig sammen 

med økningen i antall barn med omsorgstiltak i samme periode. Samtidig var andelen av netto 

driftsutgift til barn som ikke er plassert av barnevernet noe lavere i Kvænangen i de tre årene. 

Nedgangen fra 2011 til 2013 skyldes antakelig reduksjonen i antall barn med hjelpetiltak over de 

tre årene, slik dette fremkommer i tabell 1. Andelen av netto driftsutgifter som gikk til 

saksbehandling var i Kvænangen tilnærmet lik gjennomsnittet for KG6 i 2011, litt høyere i 2012 

og litt lavere i 2013.  

 
Tabell 2. Andel av netto driftsutg. til delene av barneverntj., 2011-201318, Kvænangen, KG6 og landet uten 

Oslo 

Prioriteringsindikatorer, barnevern Kvænangen KG6 Landet uten Oslo 

  2011 2011 2011 

Andel netto driftsutgifter til saksbehandling 

(funksjon 244), konsern 37,9 39,1 33,1 

Andel netto driftsutgifter til barn som ikke er plassert 

av barnevernet (funksjon 251), konsern 12,9 17,6 15 

Andel netto driftsutgifter til barn som er plassert av 

barnevernet (funksjon 252), konsern 49,2 43,3 51,9 

  Kvænangen KG6 Landet uten Oslo 

  2012 2012 2012 

Andel netto driftsutgifter til saksbehandling 

(funksjon 244), konsern 48,2 44,7 34,9 

Andel netto driftsutgifter til barn som ikke er plassert 

av barnevernet (funksjon 251), konsern 5,4 14,8 13,7 

Andel netto driftsutgifter til barn som er plassert av 

barnevernet (funksjon 252), konsern 46,3 40,5 51,4 

  Kvænangen KG6 Landet uten Oslo 

  2013 2013 2013 

Andel netto driftsutgifter til saksbehandling 

(funksjon 244), konsern 34,4 40 32,4 

Andel netto driftsutgifter til barn som ikke er plassert 

av barnevernet (funksjon 251), konsern 9,5 11,5 13 

Andel netto driftsutgifter til barn som er plassert av 

barnevernet (funksjon 252), konsern 56,1 
 

48,4 

 

54,6 

                                                 
16 Fra barneverntjenesten legges det til grunn at blant annet lange reiseavstander fordyrer driften av tjenesten i 

kommuner som Kvænangen. Revisjonen anser at slike forhold har betydning, kanskje først og fremst for forskjellen 

mellom Kvænangens ressursbruk i tjenesten og den landsgjennomsnittlige. Dette vil naturligvis gjelde alle tre av 

årene vi her tar for oss.  
17 Barneverntjenesten opplyser at omsorgsovertakelser (plassering) i forbindelse med disse tiltakene skjedde tidlig i 

2013, men at utgiftene i forbindelse med begge disse omsorgstiltakene løp fra høsten 2012.  
18 I 2013 endret SSB sin definisjon av variabelen “omsorgstiltak”. Ifølge SSB ble denne endringen oversett av noen 

kommuner, herunder også noen KG6-kommuner. Dette kan påvirke den oppgitte ressursfordelingen mellom funksjon 

251 og 252 for de aktuelle kommunene i KOSTRA, og KG6-gjennomsnttet for 2013 er dermed noe usikkert. Om 

Kvænangen var en av kommunene som rapporterte feilaktig på indikatorene for funksjon 251 og 252 i 2013, er uvisst.  
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Kilde: KOSTRA 

Tallene som fremgår av fremstillingene ovenfor indikerer i utgangspunktet en over gjennom-

snittlig og tiltakende prioritering av barneverntjenesten i Kvænangen i 2011-2013, sammenliknet 

med sammenliknbare kommuner i KG6. Grunnet ufullstendig KOSTRA-materiale er det vanskelig 

å identifisere årsakene til denne forskjellen mellom Kvænangen og sammenlikningsenhetene. Ser 

vi utviklingen i Kvænangen kommune isolert, synes imidlertid økningen i antall barn med 

omsorgstiltak å være en viktig grunn til kommunens økte ressursbruk på barneverntjenesten.  

 

 

KOSTRA-indikatorer for produktivitet 
KOSTRA-indikatorene for produktivitet skal si noe om hvor mye ressurser som brukes for å 

produsere en tjeneste. Flere av produktivitetsindikatorene angir såkalte enhetskostnader, altså 

kostnad per produsert enhet av en gitt tjeneste. I flere av produktivitetsindikatorene vi drøfter 

nedenfor, er enhetene barn som mottar barneverntjenester.  

 

Det gjelder dessverre for flere av de viktigste produktivitetsindikatorene, som for 

dekningsgradsindikatorene, at det ikke foreligger fullstendige dataserier i KOSTRA for KG6 i 

perioden 2011-2013. Derfor sammenlikner vi i diagram 6, 7 og 8 nedenfor Kvænangen kommune 

bare med landet uten Oslo. Vi viser imidlertid til KG6-indikatorverdier der disse foreligger. For 

Kvænangen kommunes del foreligger det heller ikke tall for 2013, noe diagrammene viser.   

 

Diagram 6 viser brutto driftsutgifter til veiledning, undersøkelse og oppfølging av barn og unge 

fra barneverntjenesten (funksjon 244), per barn, i perioden 2011-2013.  
 

Diagram 6. Brutto driftsutgifter per barn (funksjon 244), 2011-2013. Kvænangen og landet uten Oslo.  

 
Kilde: KOSTRA 

 

Av diagrammet fremgår det at Kvænangens brutto driftsutgift til veiledning, undersøkelse og 

oppfølging per barn – kr 30 433 - var lavere enn landsgjennomsnittet i 2011. I KOSTRA 

fremkommer det at gjennomsnittet for KG6 dette året var kr 35 290. En viktig årsak til den relativt 

lavere verdien for Kvænangens del på denne indikatoren i 2011 er nok at barneverntjenestens 

dekningsgrad var meget høy sammenliknet med sammenlikningsenhetene. Med andre ord: Over 

gjennomsnittlig mange barn mottok tjenester fra barnevernet i Kvænangen, sammenliknet med 

KG6 og landet uten Oslo dette året, og det ble for Kvænangens del relativt sett flere barn å dele 

brutto driftsutgiften på. Dette indiker i utgangspunktet høyere produktivitet enn gjennomsnittlig 

for KG6 og landet uten Oslo i Kvænangen kommunes barneverntjeneste i 2011. Det er imidlertid 

verdt å merke seg at indikatoren kun gjelder funksjon 244, og dermed en avgrenset del av 

barneverntjenesten.  
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I 2012 var Kvænangen kommunes brutto driftsutgift til barnevern pr. barn vesentlig høyere enn 

landsgjennomsnittet. Som det fremgår av diagram 2 ovenfor, sank barneverntjenestens 

dekningsgrad – i form av barn med undersøkelse som andel av innbyggere i alderen 0-17 år – 

vesentlig fra 2011 til 2012. Det ble dermed færre barn å fordele utgiftene på, og enhetskostnadene 

ble høyere. Slik sett indikerer diagram 5 avtakende produktivitet i Kvænangen kommunes 

barneverntjeneste fra 2011 til 2012, og lavere produktivitet i sistnevnte år sammenliknet med 

landet uten Oslo. Gjennomsnittet for KG6 i 2012 på indikatoren i diagram 6 er ukjent.  For 2013 

foreligger det ingen verdi for Kvænangen på indikatoren i diagram 6.   

 

I diagram 7 ser vi at antall barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk sank, både i Kvænangen 

og landet uten Oslo, fra 2011 til 2012. Kvænangen kommune lå i 2011 lavere enn 

landsgjennomsnittet, og i KOSTRA fremgår det også at gjennomsnittet for KG6 var høyere (17) 

dette året. En annen måte å si dette på var at det i 2011 var flere årsverk i Kvænangens 

barneverntjeneste per barn med undersøkelse eller tiltak enn gjennomsnittlig for KG6 og landet 

uten Oslo. I utgangspunktet indikerer dette lav produktivitet i Kvænangens barneverntjeneste, 

sammenliknet med sammenliknbare kommuner. Indikatoren i diagram 7 dekker – i motsetning til 

den i diagram 6 – hele barneverntjenesten (og ikke bare funksjon 244). For Kvænangens del 

uttrykker diagram 7 for øvrig den samme tendensen vi ser i tabell 1, nemlig at det totale antallet 

barn i barnevernet ble redusert fra 2011 til 2012. I 2012 lå Kvænangen fortsatt lavere enn 

landsgjennomsnittet på indikatoren i diagram 6. KG6-gjennomsnittene for 2012 og 2013 er, i 

likhet med Kvænangens indikatorverdi for 2013, ukjente.  

 
Diagram 7. Barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk, 2011-2013. Kvænangen og landet uten Oslo. 

Kilde: KOSTRA 

 

 

Barnevernloven § 4-3 pålegger barneverntjenesten plikt til å gjennomføre undersøkelser “dersom 

det er rimelig grunn til å anta at det foreligger forhold som kan gi grunnlag for tiltak”. § 6-9 

spesifiserer at en undersøkelse etter § 4-3 skal gjennomføres snarest og senest innen tre måneder19. 

Undersøkelsen anses som gjennomført når barneverntjenesten har truffet vedtak om tiltak eller 

saken er besluttet henlagt. Tabell 3 på neste side viser andel undersøkelser med behandlingstid på 

over tre måneder. For 2013 foreligger det ikke tall for Kvænangen på denne indikatoren. I 2011 

og 2012 lå Kvænangen høyere enn landsgjennomsnittet. I 2011, som er det eneste året vi har 

grunnlag for å sammenlikne Kvænangen med KG6, lå Kvænangen under KG6-gjennomsnittet på 

denne indikatoren. Dette indikerer i utgangspunktet høyere produktivitet i Kvænangens 

barneverntjeneste i 2011, sammenliknet med sammenliknbare kommuner i KG6. 

                                                 
19 I særlige tilfeller kan fristen utvides til seks måneder. 
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Tabell 3. Andel undersøkelser med behandlingstid over tre måneder,  barneverntjenesten, 2011-2012 

 Produktivitetsindikatorer Kvænangen KG6 

Landet uten 

Oslo 

  2011 2011 2011 

Andel undersøkelser med behandlingstid over tre 

måneder 28,6 36,5 26,5 

  Kvænangen KG6 

Landet uten 

Oslo 

  2012 2012 2012 

Andel undersøkelser med behandlingstid over tre 

måneder 36,4 : 24,3 

Kilde: KOSTRA 

 

Ser vi tabell 3 i sammenheng med tabell 1, forteller tallene oss at det i 2012 ble gjennomført færre 

undersøkelser – og at disse gjennomsnittlig tok lengre tid – i Kvænangens barneverntjeneste 

sammenliknet med året før.  

 

Barneverntjenesten skal utarbeide en tidsavgrenset tiltaksplan samtidig med vedtak om hjelpe-

tiltak, jf. barnevernloven § 4-5. Av diagram 7 fremgår det at andel barn med tiltak per 31.12 med 

utarbeidet plan var 100 % i Kvænangen i 2011. Det samme året var gjennomsnittet for KG6 64 %. 

Forskjellen indikerer i utgangspunktet vesentlig høyere produktivitet i Kvænangens barnevern-

tjeneste enn sammenliknbare kommuner i KG6 i 2011, særlig tatt i betraktning at Kvænangens 

barneverntjeneste også hadde betydelig høyere dekningsgrad enn KG6 samlet dette året. 

 

I 2012 sank Kvænangens verdi på denne indikatoren ned mot landsgjennomsnittet. Utviklingen 

fremstilt i diagram 8 indikerer synkende produktivitet i barneverntjenesten i Kvænangen, fra høyt 

over landsgjennomsnittet og nedover i retning landsgjennomsnittet fra 2011 til 2012.  
 

Diagram 8. Andel barn med tiltak per 31.12 med utarbeidet plan, 2011-2013 (2012) 

 
Kilde: KOSTRA  

 

Diagram 9 på neste side er ikke en produktivitetsindikator, men en indikator som kan ses i 

sammenheng med produktivitetsindikatorene. Diagrammet viser at antall stillinger med 

fagutdanning per 1000 barn 0-17 år var vesentlig høyere i Kvænangen enn gjennomsnittet både 

for KG6 og landet uten Oslo, i 2011, 2012 og 2013. Dette betyr at Kvænangen kommune hadde 

større bemanning av fagutdannet personell i barneverntjenesten, sett i forhold til størrelsen på 

tjenestens målgruppe, enn både KG6 og landet uten Oslo. Når vi i tillegg vet at 

barneverntjenestens dekningsgrad i Kvænangen var høyere enn i KG6 og landet uten Oslo i 2011, 

og også høyere enn i landet uten Oslo i 2012, kan imidlertid forskjellene som fremkommer i 

diagram 9 til dels ses som utslag av varierende tjenestebehov fra kommune til kommune En annen 
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måte å si dette på er at omfanget av barneverntjenester i 2011 fremsto som høyt i Kvænangen 

sammenliknet med både KG6 og landet uten Oslo, og i 2012 som høyere i Kvænangen enn i landet 

uten Oslo.    
 

Diagram 9. Stillinger med fagutdanning per 1000 barn 0-17 år. Kvænangen, KG6 og landet uten Oslo 

 
Kilde: KOSTRA 

 

I fremstillingene ovenfor inngår et knippe produktivitetsindikatorer for barneverntjenesten i 

Kvænangen kommune, KG6 og landet uten Oslo. Imidlertid finnes det flere 

produktivitetsindikatorer, eksempelvis for funksjon 251 og 252 (se tabell 2 og kapittel 3.1), som er 

helt sentrale i en produktivitetsanalyse av barnevernet i norske kommuner. For disse indikatorene 

er tallmaterialet i KOSTRA så mangelfullt at sammenlikninger mellom Kvænangen og de to 

sammenlikningsenhetene ikke er mulige, verken for 2011, 2012 eller 2013.  Å trekke tentative 

slutninger om produktiviteten i Kvænangens barneverntjeneste som helhet, til forskjell fra på 

enkeltområder som vist i diagram 6 til 8 og tabell 3, lar seg derfor ikke gjøre.  

 

Oppsummering 

Fremstillingene og drøftingene i dette kapitlet gir grunnlag for å oppsummere som følger:  
 

- Kvænangen kommune prioriterte sin barneverntjeneste ressursmessig over gjennomsnittlig 

høyt - og tiltakende - i 2011-2013, sammenliknet med sammenliknbare kommuner i KG6. 

Med hensyn til 2011 ser dette ut til å henge sammen med en større dekningsgrad i 

barneverntjenesten i Kvænangen, sammenliknet med gjennomsnittet for KG6 

- De foreliggende KOSTRA-tallene gir ikke grunnlag for å trekke slutninger om graden av 

produktivitet i Kvænangen kommunes barneverntjeneste samlet sett, sammenliknet med 

sammenliknbare kommuner i perioden 2011-2013 

- Betrakter vi Kvænangens barneverntjeneste isolert sett, indikerer flere av indikatorene 

avtakende produktivitet fra 2011 til 2012.  

 

Vi minner for øvrig om forbeholdet i kapittel 3, om at Kvænangens deltakelse i det inter-

kommunale samarbeidet med Nordreisa som vertskommune, kan påvirke KOSTRA-tallene noe.    

 

For øvrig finner vi grunn til å minne om at barnevernloven § 8-1 pålegger barneverntjenesten en 

plikt til å “yte tjenester og tiltak etter denne loven til alle som oppholder seg i kommunen”, mens § 

9-1 pålegger kommunen å “sørge for de bevilgninger som er nødvendige for å yte de tjenester og 

tiltak som kommunen har ansvaret for etter denne loven”. Med andre ord følger 

barneverntjenestens ressursbruk i stor grad av krav i lov. Videre tydeliggjør våre analyser her i 

kapittel 5 at ressursbruk i barneverntjenesten kan variere stort fra år til år, og at enkeltsaker kan 
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påvirke barneverntjenestens samlede ressursbruk (uttrykt både i prioriterings- og 

produktivitetsindikatorer) vesentlig. 

6 FOREBYGGENDE ARBEID BLANT BARN OG UNGE 

 

Har kommunen et tilfredsstillende system for forebyggende barnevern?  

 

 
 

6.1 Revisors funn 
 

6.1.1 Overordnet planverk og deltakelse i planlegging 

Kvænangen kommune har per i dag ikke vedtatt kommuneplanens samfunnsdel, men i kommunes 

planstrategi for 2012-2015 fremkommer det at kommunen arbeider for å få på plass en fullstendig 

kommuneplan. Dette arbeidet er imidlertid ikke fullført enda. I planstrategien opplyses det at i 

Kvænangen kommune er de fleste planene vi har lagd blitt mer eller mindre skrivebordsplaner20. 

Forventningen er derfor, ifølge planstrategien, at kommuneplanen skal fungere som grunnlag og 

utgangspunkt for en fullstendig gjennomgang av kommunale planer og oppbygging av et nytt 

“planhierarki” for Kvænangen kommune. 

 

Når det gjelder forebyggende arbeid blant barn og unge, trekker planstrategien frem forebyggende 

arbeid, samhandling og samarbeid med andre instanser som avgjørende i møte med de 

utfordringer barnevernet i Kvænangen kommune står overfor. Forebyggende arbeid blant barn og 

unge og elementer av betydning for dette arbeidet trekkes frem i flere av kommunens sektor-

/temaplaner, blant annet i “Plan for psykiatri og rus”, “Handlingsplan for helse og 

sosialpersonell”, “Beredskapsplan helse”, “Opplærings- og utviklingsplan”, og i planen “Anlegg 

for idrett og friluftsliv”. Flere av disse planene beskrives imidlertid som utdaterte av kommunen 

selv, og planstrategien påpeker, som allerede nevnt, at “de fleste” av kommunens planer ikke har 

blitt tatt aktivt i bruk. 

 

I intervju nevner en av de ansatte ved barneverntjenesten at det finnes en kommunal plan om 

forebyggende barne- og ungdomsarbeid, men sier samtidig at denne er fra 1994 og ikke har vært 

revidert siden. Planen har derfor liten eller ingen praktisk betydning for tjenestens arbeid i dag. 

Denne planen er for øvrig ikke inkludert i planstrategiens oversikt over eksisterende planer i 

Kvænangen kommune. Nevnte informant har vært ansatt i tjenesten i over 20 år, og kan ikke 

huske at barneverntjenesten noen gang har blitt bedt om å uttale seg i forbindelse med utarbeidelse 

av kommuneplaner, sektorplaner eller delplaner, med unntak av rusmiddelpolitisk plan. Imidlertid 

                                                 
20 Planstrategi 2012-2015, vedtatt av Kvænangen kommunestyre 17.4.12, politisk sak 6/12 

Revisjonskriterier: 

 Kommunens forebyggende arbeid innen barnevern bør forankres i overordnet planverk  

 Barneverntjenesten skal delta i planleggingsvirksomhet i kommunen 

 Barneverntjenesten skal samarbeide med andre sektorer og forvaltningsnivåer når dette kan bidra til å løse 
oppgaver som den er pålagt.  

 Barnevernet har sammen med andre offentlige organer som helsesøstertjenesten, PPT, barnehage og skole 
ansvar for at samarbeid om forebyggende oppgaver i kommunen skal fungere 

 Barneverntjenesten bør samarbeide med frivillige organisasjoner som arbeider med barn og unge 

 
Jf. barnevernloven §§ 3-2 og 3-3, rundskriv Q-25/2005 og Q-16/2007, NOU 2000:12, NOU 2009:08 
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mener hun at behov og utfordringer som har blitt tatt opp i tjenestens årsmeldinger, noen ganger 

har blitt vektlagt i kommunale planer. 

6.1.2 Forebyggende arbeid og samarbeid om dette 

Beskrivelsene i dette underkapitlet bygger på informasjon framkommet i muntlig og skriftlig 

informasjon fra ansatte i barneverntjenesten og representanter for andre tjenester som er sentrale i 

forebyggende arbeid blant barn og unge (jf. kap. 2.2 og 3.2). 

 

Barneverntjenestens arbeid består hovedsakelig av å foreta undersøkelser knyttet til 

bekymringsmeldinger og iverksette hjelpe- og eventuelt omsorgstiltak. Bekymringsmeldinger er 

som regel utgangspunktet for at barneverntjenesten iverksetter en undersøkelse. Samtlige av våre 

informanter opplyser at deres virksomhet er tilstrekkelig kjent med hvordan de skal gå frem for å 

melde bekymringer til barneverntjenesten. Det varierer imidlertid om de har skriftlige rutiner for 

dette. Flere av våre informanter påpeker at de kan ta kontakt med barneverntjenesten for å drøfte 

bekymringer (anonymt) hvis det skulle være behov for råd/veiledning.  

 

Barnevernleder opplyser at tjenestens forebyggende arbeid har vært nedprioritert som en følge av 

tjenestens ressurssituasjon.  Barneverntjenestens nye rutinehåndbok21 inneholder imidlertid en ny 

skriftlig rutine som omhandler forebyggende barnevern og tverrfaglig/tverretatlig samarbeid22.  

 

Helsesøster opplyser at tjenesten driver forebyggende arbeid gjennom helsestasjonsarbeid med 

faste barnekontroller og skolehelsetjeneste, og at både helsestasjonsarbeid og skolehelsetjenesten 

drives iht. nasjonale retningslinjer. Helsesøster har «kontortid» to timer per uke på Kvænangen 

barne- og ungdomsskole og to timer annenhver uke på Kjækan skole. I tillegg er det åpen 

ungdomshelsestasjon to timer én ettermiddag i uka. Underlagt helsesøstertjenesten er også en 

miljøarbeider for ungdom, som har oppsøkende virksomhet på ungdomsskolen og tett samarbeid 

med kommunens ungdomsleder. 

 

Ungdomsleder23 har som hovedoppgave å tilrettelegge for rusfrie og prestasjonsfrie aktiviteter for 

alle barn/unge i Kvænangen kommune. Selv om aktivitetene er for alle barn/unge, er det spesielt 

fokus på å fange opp og tilby fritidsaktiviteter til de som ikke allerede deltar i organiserte 

aktiviteter. Ungdomslederen påpeker at mange barn/unge i Kvænangen bruker mye tid på fotball, 

men at det er viktig å også ha noe å tilby de som ikke driver med fotball. Aktivitetene skjer først 

og fremst i regi av fritidsklubben.  

 

Fritidsklubben var tidligere forbeholdt barn/unge i ungdomsskolen, men den er nå et tilbud for 

flere aldersgrupper: a) Juniorklubb tre dager i uka for barn/unge fra 5. til 10. klassetrinn, b) Åpen 

annenhver lørdag for unge i videregående skole og opp til 20 år, og da med “frihet under ansvar”, 

dvs. at ungdommen styrer selv, men at voksne er innom og har tilsyn, og c) Minidisko fra 1. til 4. 

trinn én gang i måneden. Fritidsklubben flyttet inn i nye lokaler (BUFFF24) høsten 2013. 

Ungdomsleder har for øvrig spilt inn et ønske til barneverntjenesten om at de bør bruke møterom i 

BUFFFs lokaler for samtaler med barn/unge, siden dette er kjente omgivelser for barna/de unge. 

Ungdomsleder påpeker at det imidlertid er delte meninger om barneverntjenesten bør gjøre dette. I 

BUFFFs lokaler gis også tilbudet «Etter skoletid».   

                                                 
21 Fullstendig referanse! Er per juli 2014 fortsatt under oppdatering. 
22 Barneverntjenestens generelle oppgaver – forebyggende barnevern og tverrfaglig/tverretatlig samarbeid. Rutinen 

nevner følgende tiltak: a) deltakelse i tverrfaglige fora/team, b) foredrag og lignende, c) samarbeid med kommunens 

ledelse, og d) deltakelse i prosjekt som angår modellkommuneprosjektet. 
23 Ungdomsleder er organisert under Oppvekst og kultur 
24 Barn-Ungdom-Fritid-Felleskap-Framtid 
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«Etter skoletid» er et tilbud til barn/unge to dager i uka etter skoletid (kl. 15-18) om å spise 

middag til en billig penge (kr 40) og gjøre lekser/få hjelp til lekser, ha samtale eller slappe av 

innen eventuelle kveldsaktiviteter begynner. Tilbudet er fortrinnsvis ment for ungdomsskoleelever 

som bruker buss til og fra skolen, og som eventuelt må kjøres tilbake for å gå på fritidsaktiviteter 

og trening. Tilbudet drives av miljøarbeider for ungdom, som er tilknyttet helsesøstertjenesten. 

 

Våre informanter opplyser om flere samarbeidsfora/tverrfaglige møter i kommunen der 

forebyggende arbeid overfor barn og unge kan være blant temaene som tas opp. Det varierer om 

møtene gjelder generelle spørsmål eller enkeltsaker. I møter som gjelder generelle spørsmål, er 

imidlertid fokus gjerne på det som skjer i oppvekstmiljøet. 

 Barne- og ungdomsteam (BUT) har faste månedlige møter. På disse møtene deltar 

barneverntjenesten, PPT25, BUP26 og helsesøster som faste representanter. Av og til deltar 

også lege. Formålet med BUT er at tjenestene skal samarbeide om forebyggende arbeid rettet 

mot barn og unge og veilede hverandre i vanskelige saker. I tillegg skal teamet kunne gi 

tverrfaglig veiledning til andre etater som arbeider med barn og unge. Barneverntjenesten 

opplever at BUT er et godt etablert samarbeidsforum som har fungert de siste 20 årene. 

 Ungdomsledermøte én gang i måneden, i forkant av BUT-møtene.  På disse møtene deltar 

ungdomsleder, ungdomsklubbarbeider, barneverntjenesten, ruskonsulent, og helsesøster. 

Formålet med møtet er først og fremst å få oversikt over/signaler om hva som «rører seg» i 

ungdomsmiljøet; om man står ovenfor eventuelle utfordringer og hva man i så fall kan tenke 

seg av generelle forebyggende tiltak rettet mot ungdomsgruppa.  

 Barnehagehelseteam ca. én gang i måneden. Deltakere er barnehagestyrerne, 

barneverntjenesten, PPT og helsesøster. Saker drøftes anonymt og ved navn der 

underskrift/godkjenning fra foreldre er gitt. Ved behov deltar også fysioterapeut og BUP. 

Barnehagehelseteammøtene skal først og fremst sikre at etatene arbeider sammen og utnytter 

hverandres kompetanse for å gi det enkelte barn et mer helhetlig tilbud. 

 Skolehelseteam ved de to kommunale skolene i kommunen (månedlig). Deltakere er rektor, 

helsesøster, PPT og BUP.  

 Ansvarsgruppe rundt enkeltbarn med spesielle/sammensatte behov. Ansvarsgrupper består 

av representanter fra ulike faginstanser en familie mottar tjenester fra og har som formål å 

samordne kommunale ressurser for å gi helhetlig hjelp. Barneverntjenesten koordinerer 

og/eller deltar i ansvarsgruppemøter. 

 

I tillegg til tilbakemeldinger om at barnehagene og skolene deltar i faste fora, og at de ellers 

samarbeider med barneverntjenesten ved behov, fikk vi andre eksempler fra barnehagestyrerne og 

rektorene på aktiviteter/tiltak som omhandler forebyggende arbeid blant barn og unge. Disse har vi 

oppsummer her: 

 Besøk fra barneverntjenesten med orientering om tjenestens arbeid, orienteringsmøte med 

foresatte/ansatte 

 Opplæring av ansatte/kompetanse 

 Observasjoner/forvaltningsnotat som gjør at vi følger barn over tid 

 Tett samarbeid med foreldre/foresatte 

 Tett og nært forhold til foreldrene og barna, følger med, barna har hver sin kontaktperson 

                                                 
25 Pedagogisk-psykologisk tjeneste 
26 Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk 
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 Fokus på vennskap blant barna og på at de skal føle trygghet 

 Forebyggende arbeid med barn og unge for å hindre en negativ adferdsutvikling, er en del av 

skolens daglige arbeid nedfelt i blant annet den generelle delen av læreplanverket. F.eks. turer 

nedfelt i ekskursjonsplanen, «blikjentdag» ved skolestart, aktivitetsdager og overnattingsturer. 

 

Våre informanter (utenfor barneverntjenesten) opplever at samarbeidet med barneverntjenesten 

fungerer greit/bra. Samtidig påpeker flere av dem at selv om samarbeidet fungerer, opplever de 

svakheter knyttet til barneverntjenestens bemanning:  

 barneverntjenesten er mye mindre tilgjengelige etter at tjenesten ble sammenslått med 

Nordreisa kommune, kontoret i Kvænangen er ofte ikke bemannet 

 barneverntjenesten har til tider lite/manglende ressurser. Har vært en del utskiftninger av 

personale og hvem som følger opp enkeltsaker, noe som kan føre til at oppgaver ikke blir 

gjort/fulgt, f.eks. at ingen kommer på ansvarsgruppemøte 

 kontinuiteten har vært ujevn på grunn av sykefravær og utskiftninger i personalet i 

barneverntjenesten. Barneverntjenesten er sentral i kommunens forebyggende arbeid blant 

barn og unge, og er avhengig av kontinuitet og god bemanning. 

 

Våre informanter fra barneverntjenesten er ikke overrasket over tilbakemeldingene over, og 

bekrefter at barneverntjenesten i perioder har vært mindre tilgjengelig i Kvænangen enn tidligere. 

I perioder har ressurser vært brukt i Nordreisa, der behovet har vært størst. Informantene fra 

barneverntjenesten bekrefter også at det har vært en del utskiftninger i personalet fordi folk har 

sluttet eller pga. sykemeldinger. 

 

Barneverntjenesten er fast deltaker i barnehagehelseteam, men ikke i skolehelseteam. Våre 

informanter fra barneverntjenesten anser det som en svakhet i det forebyggende arbeidet i 

kommunen, at tjenestens samarbeid med skolene er mer uformelt og ustrukturert enn i 

barnehagene. Før vertskommunesamarbeidet27 ble inngått i 2008 gjennomførte barneverntjenesten 

faste samarbeidsmøter med rektor på Kvænangen barne- og ungdomsskole, men slike møter har 

ikke blitt gjennomført de siste årene. Kjækan skole inviterer imidlertid barneverntjenesten til å 

delta på orienteringsmøter med foreldre/ansatte ca. hvert andre år, for å informere om 

barneverntjenesten og meldeplikten. På spørsmål fra revisjonen oppgir en av rektorene møte 

mellom barneverntjenesten og de ansatte der ansvar og prosedyrer for bekymringsmeldinger tas 

opp, som et mulig forbedringsområde.  

 

Barneverntjenesten i Kvænangen kommune har ikke skrevet samarbeidsavtaler med noen av sine 

samarbeidspartnere. Den ansatte i barneverntjenesten mener imidlertid at samarbeidet oppleves 

som forpliktende og at roller og ansvar er avklart i de tilfeller hvor tjenesten har etablert 

vedvarende samarbeid med andre kommunale aktører. Mer generelt hevder hun at de etablerte 

samarbeidsordningene fungerer godt, mens hun ser det som en svakhet at tjenesten per i dag ikke 

har noe fast samarbeid med skolene og NAV. 

 

Den ansatte i barneverntjenesten opplyser at samarbeidet med kommunale etater utenom de 

ovennevnte er sporadisk og ut fra behov i konkrete saker. Generelt mener hun det er en fordel at 

kommuneadministrasjonen i Kvænangen er liten og oversiktlig og fysisk samlokalisert, slik at det 

er relativt uproblematisk å kontakte andre etater ved behov. 

 

                                                 
27 Samarbeid om felles barneverntjenesten for Kvænangen og Nordreisa 
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Videre opplyser den barnevernansatte at barneverntjenesten ikke etablert noe formelt eller fast 

samarbeid med frivillige organisasjoner. Hun nevner at man ved noen anledninger har samarbeidet 

med frivillige organisasjoner, som idrettslag, i konkrete saker, men sier samtidig at det er lenge 

siden dette sist ble gjort. 

 

Andre eksempler på forebyggende arbeid  

 Det finnes ikke videregående skole i Kvænangen. Ungdomsleder og miljøarbeider for ungdom 

reiser to ganger i året (høsten og våren) til Nordreisa og Alta for å følge opp ungdom som har 

flyttet dit pga. videregående skolegang. De spanderer da pizza på ungdommen og snakker med 

dem for å høre hvordan det går med dem.  

 Ungdomsleder har som oppgave og mål å engasjere ungdommen gjennom ungdomsråd. 

Ungdomsleder deltar blant annet i RUST; regional ungdomssatsing i Troms. 

 En skoleundersøkelse via «Ungdata» høsten 2013 viste at mange unge (8.-10. trinn) sliter med 

ensomhet. Kommunen har derfor nedsatt en gruppe som skal jobbe med problematikken 

gjennom programmet «Alle har en psykisk helse». Gruppa består av ungdomsleder, 

representant fra NAV, psykiatrisk sykepleier, helsesøster og inspektør ved en av skolene.  

 Helsesøster opplyser dessuten om programmet «Ungdom og rus», et program som har vært 

med i årshjulet på ungdomstrinnet, men som har ikke vært gjennomført de siste årene. 

 

6.1.3 Innspill til forbedringsområder/andre kommentarer fra informantene 

Under har vi oppsummert andre innspill (forbedringsområder, andre kommentarer) fra våre 

informanter som gjelder forebyggende arbeid blant barn og unge i Kvænangen kommune: 

 Mer fokus på psykisk helse blant både barn og voksne 

 Forbedring i arbeid rettet mot rus og ensomhet 

 Bedre samordning i en overordnet gruppe som kunne jobbet sammen også i enkeltsaker opp 

mot barn/familier med barn som sliter. Mange familier som sliter, blir veldig alene om å finne 

ut av hvordan systemene fungerer og hvem som kan hjelpe.  

 I og med at det i en periode nå har vært en del drøftinger om ungdomsmiljø, rus og mobbing i 

kommunen, ville det være hensiktsmessig å samle ulike etater til et felles drøftingsmøte om 

saken, for å få til en konkret drøfting av tiltak. Barneverntjenesten, skole, PPT, BUP, 

kommuneadministrasjon, politi, ruskontakt og gjerne flere kunne delta. 

 Følge sjumilsstegets intensjoner og se mer til det som blir gjort der. 

 Foreldresamarbeid er ekstremt viktig i forebyggende arbeid. Fritidsklubben inviterer til 

foreldremøter 1-2 ganger i året for å informere om tema som psykisk helse og rus blant barn 

og unge. Det har imidlertid vært dårlig oppslutning om disse møtene. 

 Ønsker mer informasjon/tilbakemelding fra barneverntjenesten i enkeltsaker/ved eventuelle 

meldinger.  

 Det kan være utfordrende å drøfte saker anonymt og ivareta taushetsplikt under små forhold 

 Tverrfaglig samarbeid vil bli særlig viktig hvis Kvænangen kommune tar imot flyktninger 

 Ulik forståelse og mangelfull kommunikasjon mellom helsesøster og kommunens ledelse når 

det gjelder regelverket og problematikk rundt barnevernsmeldinger 
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6.2 Revisors vurderinger  

Gjennomgangen over viser at arbeid med forebyggende barnevernsarbeid i liten grad er forankret i 

overordnet planverk i Kvænangen kommune, men er tatt inn i kommunens planstrategi 2012-15. 

At arbeid med forebyggende barnevernarbeid ikke er bedre forankret i overordnet planverk kan 

blant annet forklares med en generell mangel på oppdatert planverk i kommunen, ikke minst at 

kommunen per i dag ikke har utarbeidet kommuneplanens samfunnsdel. Riktignok har det 

tidligere vært utarbeidet en plan for forebyggende tiltak for barn og unge i Kvænangen, men 

ettersom denne ikke har vært revidert siden 1994, er den lite relevant i dag. For øvrig er 

forebyggende barnevernsarbeid omtalt i noen delplaner, men dette alene kan ikke sies å utgjøre en 

“forankring i overordnet planverk”. En helhetlig, tverretatlig og politisk forankret plan vil kunne 

bidra til at kommunen jobber mer målrettet og samordnet om forebyggende arbeid, jf. bvl. § 3-2 

og anbefalinger i rundskrivene Q-25/2005 og Q-16/2007.  

 

Med utgangspunkt i den informasjonen revisjonen har mottatt, vurderer vi at barneverntjenesten i 

liten grad har deltatt i planleggingsvirksomhet i kommunen, jf. bvl. § 3-2. 

 

Revisjonens funn gir grunn for å vurdere at sentrale aktører i kommunen i stor grad samarbeider 

om forebyggende tiltak i tråd med anbefalingene i NOU 2000:12, NOU 2009:08 og rundskriv 

Q25/2005. Barneverntjenesten samarbeider og koordinerer jevnlig med andre etater gjennom en 

rekke etablerte tverretatlige fora, som ansvarsgrupper, barne- og ungdomsteam og 

barnehagehelseteammøter. De nevnte gruppene fremstår som veletablerte og har jevnlige møter. 

 

Den informasjonen revisjonen har mottatt, tyder på at det etablerte tverretatlige samarbeidet i 

Kvænangen kommune er fast og forpliktende, i tråd med anbefalingene i NOU 2000:12. 

Eksempelvis har barne- og ungdomsteamet vært aktivt de siste 20 årene. Samtidig må det 

bemerkes at skolene ikke deltar fast i noen av de etablerte samarbeidsforaene sammen med 

barneverntjenesten, noe som kan sies å utgjøre et “hull” i det tverretatlige samarbeidet om 

forebyggende barnevernsarbeid.  

 

Når det gjelder barneverntjenestens samarbeid med frivillige organisasjoner i henhold til bvl. § 3-

3, har kommunen et klart forbedringspotensial, i og med at slikt samarbeid oppgis å være 

tilnærmet ikke-eksisterende. 

 

6.3 Konklusjon 

På bakgrunn av våre funn og vurderinger, konkluderer vi med at Kvænangen kommunes system 

for forebyggende arbeid innen barnevern bør forbedres på enkelte områder før det kan sies å være 

fullt ut tilfredsstillende. Barneverntjenesten har etablert fast og forpliktende tverretatlig samarbeid 

om forebyggende arbeid med en rekke sentrale aktører i kommunen, men skolene er i liten grad 

inkludert i dette. Barneverntjenesten bør også vurdere eventuelt samarbeid med frivillige 

organisasjoner om forebyggende arbeid. I tillegg er forebyggende barnevernarbeid i for liten grad 

forankret i overordnet planverk, og barneverntjenesten har ikke deltatt i kommunens 

planleggingsvirksomhet i nevneverdig grad.   



KomRev NORD IKS Barnevern 

 

29 

 

7 INTERNKONTROLL 

 

Har barneverntjenesten internkontroll som oppfyller internkontrollforskriftens krav til 

innhold? 

 

 
 

7.1 Revisors funn 

Barneverntjenesten28 har et internkontrollsystem som består av en rekke dokumenter, samlet i flere 

permer. Barnevernleder opplyser til revisjonen at det i 2010 ble utarbeidet et utkast til 

internkontrollsystem. Dokumentasjonen ble imidlertid aldri formelt godkjent av tidligere 

barnevernleder. I oktober/november 2013 startet barneverntjenesten en prosess med å revidere 

utkastet, men prosessen tok lengre tid enn planlagt på grunn av saksmengden og 

bemanningssituasjonen i barneverntjenesten vinteren/våren 2014. Dette medfører at deler av 

dokumentasjonen som utgjør internkontrollsystemet, er utarbeidet/oppdatert i 2010, mens andre 

deler er utarbeidet/oppdatert i 2014. Status per september 2014 er at det gjenstår noe arbeid før all 

dokumentasjon er ferdig revidert og formelt godkjent. Ifølge barnevernleder omhandler det 

gjenstående arbeidet først og fremst saksbehandlingsrutiner (rutinehåndbok for saksbehandling).  

 

Sentralt i internkontrollsystemet er dokumentet “Internkontroll for Kvænangen og Nordreisa 

barneverntjeneste” (heretter kalt “hoveddokumentet”). Hoveddokumentet gir oversikt over 

kravene i internkontrollforskriften § 4 a – h, og gir for hvert krav (bokstav a – h) oversikt over 

ansvar, relevante rutiner/tiltak for å sikre etterlevelse av krav i forskriften, rutiner for kontroll og 

oppfølging, samt rutiner for korrigering.  

                                                 
28 Barneverntjenesten i Kvænangen og Nordreisa 

Revisjonskriterier: 

 Kommunen bør i størst mulig grad dokumentere sitt system for internkontroll i barneverntjenesten 
 

 Internkontroll innebærer blant annet at kommunen 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 være oppdatert og tilgjengelig 
 

Jf. barnevernloven § 2-1, internkontrollforskriften §§ 4 og 5, veileder til internkontrollforskriften 
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Hver ansatt har en egen internkontrollperm29 (heretter kalt saksbehandlerpermen). 

Saksbehandlerpermen er strukturert etter bokstavene (a-h) i internkontrollforskriften § 4, det vil si 

at dokumentene er gruppert under den bokstaven i forskriftsbestemmelsen som de berører. 

Innledningsvis i permen finnes: 

 oversikt over innholdet/dokumentene i permen, inkludert enkelte kommentarer bl.a. om 

hvordan dokumentet skal brukes 

 utskrift av internkontrollforskriften 

 arbeidsdokument med oversikt over manglende dokumentasjon i internkontrollsystemet 

knyttet til den enkelte bokstav i internkontrollforskriften, hvem som skal utbedre 

dokumentasjonen og tidspunkt for dette arbeidet  

 veiviser til innholdet i internkontrollsystemet (merket “utkast”). Veiviseren oppsummerer 

hvilke dokumenter/permer internkontrollsystemet består av. I tillegg finnes et punkt i 

veiviseren som viser hvilke saksbehandlere som har ansvar for å oppdatere de ulike delene 

av internkontrollsystemet, fordelt etter bokstavene (a – h) i internkontrollforskriften § 4.  

 veilederen Internkontroll i barneverntjenesten i kommunene30 

 hoveddokumentet31 

 

I tillegg til saksbehandlers egen internkontrollperm består internkontrollsystemet av flere permer 

som de ansatte i tjenesten deler på (“fellespermene”). Fellespermene inneholder en rekke 

dokumenter/skjema. Disse dokumentene/skjemaene er vedlegg til internkontrollrutinene i 

hoveddokumentet, og det fremgår av hvert rutinedokument hvilket/hvilke vedlegg som er 

aktuelt/aktuelle. Til sammen er dokumentene som utgjør barneverntjenestens internkontrollsystem 

samlet i følgende permer32: 

 

 Saksbehandlerpermen – Den enkelt saksbehandlers internkontrollperm  

 Perm 1 - Organisering, oppgaver og mål. Ansvarsfordeling. Handlingsplaner. 

 Perm 2 – Lover og regler 

 Perm 3 – Kompetanse 

 Perm 4+5 – Tilbakemeldinger og brukermedvirkning 

 Perm F – Fylkesmannen. Rapportering år 2012 –  

 Perm G - Rutinehåndbok  

 

Dokumentene i permene er langt på vei bygd opp etter samme mal, og de fleste dokumentene er 

indeksert. Flere av dokumentene bærer preg av å være arbeidsnotater/under arbeid, noen av disse 

er merket «utkast», «gammel versjon» eller «revideres». 

   

Vi har vurdert barneverntjenestens internkontrollsystem opp imot kravene i internkontroll-

forskriften33 § 4 bokstav a – h. Under gjengir vi disse bokstavene, og til hvert krav beskriver vi 

dokumentasjon fra barneverntjenesten som er relevant i forhold til forskriftskravene, samt våre 

vurderinger. I våre vurderinger har vi sett hen til veilederen til internkontrollforskriften34 for 

eksempler på type dokumentasjon som bør foreligge og tiltak som bør gjennomføres. 

 

                                                 
29 Barnevernets internkontroll. Kvænangen og Nordreisa barneverntjeneste. Styringsdokument for barnevernets 

kvalitetsarbeid. 
30 Veileder Q-1105, Barne- og likestillingsdepartementet 
31 Internkontroll for Kvænangen og Nordreisa barneverntjeneste, revidert oktober 2013 
32 I noen av kommunens dokumenter vises det til perm a-h (istedenfor perm 1), perm b (istedenfor perm 2) osv. 
33 Forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenester 
34 Internkontroll i barneverntjenesten i kommunene – en veileder 



KomRev NORD IKS Barnevern 

 

31 

 

Siden hoveddokumentet er sentralt i barneverntjenestens internkontrollsystem, har vi gjengitt eller 

oppsummert hoveddokumentets rutinebeskrivelse under revisors funn i kapittel 7.2. 

Hoveddokumentet viser dessuten til en rekke vedlegg, og vi har i vår gjennomgang av 

dokumentasjonen i internkontrollsystemet undersøkt om disse vedleggene faktisk forelå. 

  

7.2  Innholdet i internkontrollen  

a) Virksomhetens organisering, oppgaver og mål  

 

 

 

 

Revisors funn  

Hoveddokumentet35 viser til at administrativ leder og faglig leder, i samråd med resten av 

barneverntjenesten, har ansvar for at kravet i internkontrollforskriften § 4 bokstav a følges. 

Dokumentet viser videre til at det skal finne sted en årlig gjennomgang av rutinen på fagdag i 

desember.  

 

Hoveddokumentet beskriver følgende rutine/tiltak: 

- organisasjonskart  

- oppdatere stillingsbeskrivelser 

- utarbeide handlingsplan 

- revidere tekst til hjemmeside 

 

Videre lister dokumentet opp følgende vedlegg og henviser til perm 1: 

- organisasjonskart og styringssystem 

- tekst til kommunens hjemmeside – om barneverntjenesten 

- delegeringsreglement (økonomisk anvisning)  

- stillingsbeskrivelser 

- handlingsplaner og evt. andre aktuelle planer 

- årsrapporter 

- avtaler med oppdragstakere (egen perm) 36 

 

Revisjonen kunne ikke gjenfinne i perm 1 alle dokumentene som det vises til i lista over. Sammen 

med dokumenter som var lagt inne i saksbehandlerpermen, og dokumenter som vi har blitt 

forelagt på annen måte (møte, brev, e-post), har vi imidlertid funnet aktuell dokumentasjon. Flere 

av dokumentene som inngikk i permen, var av eldre dato, f.eks. var siste årsrapport fra 2007.  

 

Revisors vurdering 

Samlet sett gir kildene det henvises til i dokumentet, oversikt over barneverntjenestens 

organisering og det fremgår klart hvordan ansvar, oppgaver og myndighet er fordelt, jf. anbefaling 

i veileder. Barneverntjenestens hovedoppgaver og mål er også beskrevet, selv om mål/delmål etter 

revisors vurdering med fordel kunne ha kommet mer tydelig fram av dokumentasjonen. Det 

mangler også beskrivelse av mål for oppdragstakere. På denne bakgrunn vurderer vi forskriften § 

4 bokstav a som i hovedsak oppfylt.  

                                                 
35 Rutine vedrørende internkontroll jfr. § 4 andre ledd bokstav a. Rutinen inngår i hoveddokumentet. 
36 I tillegg viser dokumentet til avtaler med oppdragstakere i en egen perm. Revisor har ikke gjennomgått denne 

permen. 

Kommunen 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. 
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b) Tilgang til lover og forskrifter 

 

 

 

 

Revisors funn 

Det fremgår av hoveddokumentet37 at barnevernleder har ansvar for å sikre at arbeidstakerne har 

tilgang til og kunnskap om aktuelle lover og forskrifter som gjelder for barneverntjenesten, og at 

det ved ev. delegasjon av ansvar klart skal komme frem i rutinehåndboka hvem som har ansvar. 

Rutinen angir også at leder har ansvar for at det til enhver tid finnes en oppdatert perm som 

inneholder siste utgave av lov, forskrifter, retningslinjer og veiledere, og at alle ansatte har ansvar 

for å kopiere de nyeste oppdateringene til sin egen perm. 

 

Hoveddokumentet lister opp følgende vedlegg og henviser til perm 2: 

- Oversikt: lover, forskrifter og rundskriv 

- Oversikt: tilgang til rettskilder og tolkninger av regelverket 

- Oversikt: veiledere 

- Skjema: medarbeidererklæring ved lovendringer/nye rundskriv 

 

Følgende rutine/tiltak beskrives: 

 Oversiktene utdeles alle og sikrer kjennskap og tilgang til gjeldende lovverk og oppdatering 

av regelendringer 

 Oversiktene bidrar til at opplæring i bruk av regelverket og rettskildene sikres, da det 

inngår i instruks for opplæring av nyansatte 

 Opplæring etter regelendringer og nye rundskriv sikres ved å følge rutiner for gjennomgang 

og medarbeidererklæring. (Videre gis en detaljert beskrivelse av de forannevnte rutinene).  

 Erklæringer oppbevares i felles perm 2, heftet sammen med det enkelte rundskriv 

 

Revisjonen kunne ikke gjenfinne i perm 2 alle de ovennevnte vedleggene/oversiktene, men måtte 

supplere med dokumentasjon i saksbehandlerpermen.  

 

Revisors vurdering 

I perm 2 og saksbehandlerpermen har barneverntjenestens ansatte tilgang til aktuelle lover og 

forskrifter som gjelder for barneverntjenesten. Det er også etablert rutine for å sikre at de ansatte 

har kunnskap om aktuelle lover og forskrifter. En klar ansvarliggjøring av barnevernleder og 

kravet om at arbeidstakerne må underskrive en erklæring om at endringer i lovverket/nye 

rundskriv er gjennomgått og forstått, gjør også at det er lett å etterprøve om rutinene overholdes. 

På denne bakgrunn vurderer vi forskriften § 4 bokstav b som oppfylt. 

  

                                                 
37 Rutine vedrørende internkontroll jfr. § 4 andre ledd bokstav b. Rutinen inngår i hoveddokumentet. 

Kommunen skal sikre at arbeidstakerne har tilgang til og kunnskap om aktuelle lover og forskrifter som 
gjelder for barnverntjenesten. 
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c) Tilstrekkelig kompetanse og ferdigheter 

 

 

 

 

Revisors funn 

Det fremgår av hoveddokumentet38 at leder har overordnet ansvar for å sørge for at arbeidstakerne 

har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter innenfor fagområdet, samt om barneverntjenestens 

internkontroll. Medarbeiderne har individuelt ansvar. 

 

Hoveddokumentet beskriver følgende rutine/tiltak: 

- Ved nytilsetting skal kartleggingsskjema for kompetanse brukes ved intervju. 

- Kompetansen som finnes ved innføring av internkontroll må registreres i skjema 

- Den enkelte medarbeider skal selv sørge for å oppdatere nyervervet kompetanse i skjema 

umiddelbart etter at opplæringstiltak er gjennomført 

- Årlig gjennomgang av opplæringsplanen (fagdag desember) 

- Årlig gjennomgang av internkontrollen (fagdag desember) 

- Internopplæring for å sikre kompetanseheving innenfor aktuelle områder 

 

Det fremgår videre av rutinen at kompetanseoversikten skal ajourføres årlig, og at 

kompetansebehovet skal evalueres årlig. 

 

Hoveddokumentet lister opp følgende vedlegg og henviser til perm 3: 

- kartleggingsskjema for medarbeidernes kompetanse 

- kompetanseoversikt over kompetansen tjenesten til enhver tid innehar 

- kartleggingsskjema for kompetansebehov 

- (Mal for medarbeidersamtaler) 

- Opplæringsplan (og budsjett) 

 

Med unntak av de dokumentene som er nevnt i parentes over, kunne revisjonen gjenfinne i perm 3 

og saksbehandlerpermen ovennevnte vedlegg/skjema. Noen av skjemaene var ikke utfylt eller kun 

delvis utfylt, dette gjaldt spesielt skjema for kompetanse-/opplæringsbehov.  

 

Revisors vurdering 

Barneverntjenesten har utarbeidet skjema for å holde oversikt over tjenestens samlede kompetanse 

og kompetansebehov. Etter revisors vurdering fremkommer det ikke tydelig av dokumentasjonen 

om det er gjort en kartlegging av barneverntjenestens (fremtidige) kompetansebehov, og hvorvidt 

det er tatt stilling til eventuelt gap mellom de ansattes faktiske kompetanse og tjenestens 

(fremtidige) kompetansebehov. På bakgrunn av revisors funn vurderer vi forskriften § 4 bokstav c 

som delvis oppfylt.  

  

                                                 
38 Rutine vedrørende internkontroll jfr. § 4 andre ledd bokstav c. Rutinen inngår i hoveddokumentet. 

Kommunen skal sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter innenfor fagområdet, 
samt om barnverntjenestens internkontroll. 
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d) Medvirkning 

 

 

 

 

Revisors funn 

Det fremgår av hoveddokumentet39 at barnevernleder og den enkelte saksbehandler har ansvar for 

å sørge for at arbeidstakerne og oppdragstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring 

utnyttes. 

 

Hoveddokumentet beskriver følgende rutine/tiltak40: 

 

Allmøter 

- Allmøter med oppdragstakere (2015). I løpet av rimelig tid, ca. hvert 5. år.  

- En må vurdere om det er hensiktsmessig å innkalle de forskjellige oppdragstakerne hver for 

seg. 

 

Forslagskasser 

- Opprette egen kasse på Familiesenteret der forslag, avvik mv. kan leveres med navn eller 

anonymt. Muligheten synliggjøres i oppdragsavtalen. 

 

Veiledning/veiledningsgrupper 

- Oppdragstakere gis tilbud om veiledning ved behov. Den enkeltes veileder fremkommer av 

oppdragsavtalen.  

- (Veiledningsgrupper for besøkshjem, avlastere og støttekontakter gis en gang årlig. Tema 

varierer etter ønsker fra oppdragstakerne). 

- (Veiledningsgruppe for fosterhjem gis en gang årlig). 

 

Rutiner som sikrer intern informasjonsflyt og erfaringsutveksling 

- Følge møteplan og struktur i tjenesten; Post/barnevernmøter, felles medarbeiderdager/ 

fagdager årlig/medarbeidermøte mellom leder og hver enkelt saksbehandler månedlig 

- Gruppeveiledning til saksbehandlere og leder, interkommunalt tilbud, månedlig 2014 

- Personalmøter månedlig og medarbeidersamtaler årlig i regi av personalansvarlig leder. 

- Mottatt tilbakemeldingsskjema gjennomgås fortløpende ved barnevernsmøter, samles i perm 

- Registrere tilbakemeldinger som kommer frem i personalmøter, medarbeiderdager/fagdager, 

samt evalueringsmøter med oppdragstakere 

- Utarbeide handlingsplan?  

 

Hoveddokumentet lister opp følgende vedlegg og henviser til perm 4+5: 

- Spørreskjema: tilbakemelding fra oppdragstakere 

- Skjema: protokoll barnevernmøter 

- tilbakemeldingsskjema fra offentlige samarbeidspartnere 

- (Invitasjon til allmøter) 

 

Spørreskjemaene a) Tilbakemelding fra oppdragstakere og b) tilbakemelding fra offentlige 

samarbeidspartnere forelå i både perm 4+5 og i saksbehandlerpermen. Skjemaet protokoll 

barnevernmøter og invitasjon til allmøter forelå ikke.  

                                                 
39 Rutine vedrørende internkontroll jfr. § 4 andre ledd bokstav d. Rutinen inngår i hoveddokumentet. 
40 Dette inkluderer også det som i rutinen beskrives som kontroll- og oppfølgingsaktiviteter (i tillegg til rutiner/tiltak). 

Kommunen skal sørge for at arbeidstakerne og oppdragstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og 
erfaring utnyttes.  
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Revisors vurdering 

Barneverntjenesten har innført et system som skal bidra til å sikre at arbeidstakerne medvirker slik 

at samlet kunnskap og erfaring utnyttes. Tjenesten har også innført rutiner som skal bidra til å 

sikre medvirkning og innhente erfaringer fra oppdragstakere, og det er definert et tydelig ansvar 

for å registrere og gjennomgå innkomne tilbakemeldingsskjema. På bakgrunn av det ovenstående 

vurderer vi forskriften § 4 bokstav d som oppfylt.  

 

e) Erfaringer fra barn og foreldre  

 

 

 

Revisors funn 

Hoveddokumentet41 viser til at internkontrollen (for bokstav e) blant annet innebærer at 

kommunen skal gjøre bruk av erfaringer fra barn og foreldre til forbedring av barneverntjenesten. 

Hoveddokumentet sier videre at kommunen også bør innhente erfaringer fra andre 

samarbeidspartnere.  

 

Det fremgår av hoveddokumentet at saksbehandler er ansvarlig for å sende ut aktuelle skjema til 

rett tid, mens leder har ansvar for å ta imot innkomne skjema. Dokumentet viser til følgende 

vedlegg og henviser til perm 4+5: 

- Tilbakemeldingsskjema: fra barn og foreldre 

- Tilbakemeldingsskjema: offentlige samarbeidspartnere 

- Evalueringsskjema ved hjelpetiltak 

 

Dokumentet angir følgende rutine/tiltak: 

- Gjennomføre en brukerundersøkelse hvert 5. år, evt. Ved hjelp av eksterne konsulenter etter 

søknad om økonomiske tilskudd fra eks. fylkesmann. 

- Systematisering av tilbakemeldinger fra barn og foreldre gjennom tilbakemeldingsskjema som 

gjøres tilgjengelig på venterom, møterom, kontorer og hjemmesiden til kommunen.  

- Avholde faste samarbeidsmøter med aktuelle instanser. Tema en gang årlig er tilbakemelding 

på barneverntjenestens arbeid. […] 

- Medarbeiderdag en gang årlig, for gjennomgang av forbedringspunkter ut fra 

tilbakemeldinger og for vurdering av eventuelle rutineendringer. 

 

Videre lister dokumentet opp følgende punkter knyttet til kontroll og oppfølging: 

- Tilbakemeldinger fra barn, foreldre og samarbeidspartnere samles i en perm. Leder har 

ansvar for å fortløpende gjennomgå og systematisere innkomne tilbakemeldinger. Det settes i 

den forbindelse av en medarbeiderdag en gang pr. år med den hensikt å gjennomgå 

forbedringspunkter og vurdere eventuelle rutineendringer. 

- Resultat fra medarbeiderdag omsettes i en intern handlingsplan, hvor det fremkommer hvilke 

områder barneverntjenesten skal prioritere å forbedre det kommende året. 

- MERK: Leder må ta en fortløpende vurdering på om noen av de innkomne tilbakemeldingene 

haster, evt. bør besvares, evt. om det er forhold som omhandler navngitte saksbehandlere som 

må tas opp i en medarbeidersamtale. 

 

  

                                                 
41 Rutine vedrørende internkontroll jfr. § 4 andre ledd bokstav e. Rutinen inngår i hoveddokumentet. 

Kommunen skal gjøre bruk av erfaringer fra barn og foreldre til forbedring av barneverntjenesten. 
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Revisors vurdering 

Barneverntjenesten har innført et system med tilbakemeldingsskjemaer for å få tilbakemeldinger 

fra barn og foreldre på tjenestens arbeid. Systemet pålegger barnevernleder et klart definert ansvar 

for oppfølging av tilbakemeldinger fra barn og foreldre, og barneverntjenestens ansatte skal i 

tillegg gjennomgå tilbakemeldinger og forbedringspunkter i fellesskap årlig. Punktet om at 

resultatene fra medarbeiderdagen skal omsettes i en intern handlingsplan bidrar også til å forplikte 

tjenestens ansatte og sikre at erfaringer fra barn og foreldre faktisk brukes til forbedring av 

barneverntjenesten. På bakgrunn av det ovenstående vurderer vi forskriften § 4 bokstav e som 

oppfylt.  

 

f) Risikoanalyse 

 

 

 

Revisors funn 

Barneverntjenesten har et rutinedokument som er felles for bokstav f og g i 

internkontrollforskriften § 442.  Dokumentet angir for bokstav f at alle ansatte i barneverntjenesten 

har ansvar for å rapportere om merknader og avvik i forhold til myndighetskrav i egne saker. I den 

forbindelse viser dokumentet til vedlagte oversikt over myndighetskrav. Rutinen viser også til at 

saksbehandler har ansvar for å følge rutiner. 

 

Dokumentet viser til følgende vedlegg (felles for bokstav f og g)43:  

- Barnevernloven – se vedlagte myndighetskrav – avviksskjema 

- Forvaltningsloven 

 

Dokumentet beskriver følgende rutiner/tiltak (felles for bokstav f og g): 

- Rutinehåndbok er tilgjengelig for og blir benyttet av alle i barneverntjenesten.  

- Opplæringsinstruks følges av leder og nyansatte 

- Leder har månedlige møter med hver enkelt saksbehandler med fokus på tidsfrister og 

fremdrift i saker. […].  Kartlegge og forebygge svikt 

- Saksbehandler rapporterer om avvik fra lovkrav i egne saker i månedsmøte med leder 

- Kvartalsvise felles kartleggingsmøter i forbindelse med rapportering til Fylkesmannen, og 

gjennomgang av status ved rapportering. 

- Handlingsplan (forskriftens § 4, 2. bokstav a) utarbeides årlig, for korrigering av avvik.  

- (Individuell handlingsplan – forbedringsmål – for saksbehandler kan utarbeides) 

 

Dokumentet angir følgende punkter for kontroll og oppfølging (felles for bokstav f og g): 

- Kvartalsrapportering til Fylkesmannen 

- Halvårsrapportering til Fylkesmannen 

- Handlingsplaner 

 

I saksbehandlerpermen, i tilknytning til forskriften § 4 a og f/g, foreligger flere utgaver av skjema 

for å kartlegge myndighetskrav (risiko for avvik), kolonner for å fylle ut forbedringstiltak/ 

handlingsplan, samt frist for utførelse.  Det varierer hvorvidt myndighetskrav er listet opp i 

                                                 
42 Rutine vedrørende internkontroll jfr. § 4 andre ledd bokstav f og g. Rutinen inngår i hoveddokumentet. 
43 Dokumentet mangler henvisning til hvor vedleggene finnes, jf. andre rutinedokument. 

Kommunen skal skaffe oversikt over områder i barneverntjenesten hvor det er fare for svikt eller mangel på 
oppfyllelse av myndighetskrav. 
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skjemaene. I ett av skjemaene er det imidlertid listet opp syv risiko-områder med henvisning til 

aktuelle lovhjemler. Det er videre listet opp tiltak (hva man må gjøre for forbedre el. unngå avvik, 

og det er angitt hvem som har ansvar for å oppfølging. Frist for oppfølging er ikke satt.  

 

Revisors vurdering 

Til tross for at det foreligger skjema for opplisting/kartlegging av myndighetskrav (risiko for 

avvik), kan revisjonen ikke finne dokumentert at barneverntjenesten har gjennomført en 

systematisk risiko- og sårbarhetsanalyse for å skaffe oversikt over områder i barneverntjenesten 

hvor det er fare for svikt. Ifølge veilederen må man også ha ekstraordinære situasjoner i tankene 

når man skal planlegge med hensyn til risiko for svikt, og etter vår vurdering vil en mer 

systematisk tilnærming gjennom risiko- og sårbarhetsanalyse bidra til å identifisere eventuelle 

andre (ekstraordinære) risikoområder. På bakgrunn av revisors funn vurderer vi forskriften § 4 

bokstav f som ikke oppfylt.  

 

 

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

 

 

 

Barneverntjenesten har som nevnt over et rutinedokument som er felles for bokstav f og g i 

internkontrollforskriften § 444.  Dokumentet angir for bokstav g at leder har ansvar for at 

kartlegging blir gjennomført, primært ved kvartalsvis – eller halvårsrapportering til fylkesmannen.   

 

Dokumentet viser til vedlegg, rutiner/tiltak, samt kontroll- og oppfølgingspunkter som er felles for 

bokstav f og g45. Se beskrivelse under bokstav f) over. I den felles rutinen nevnes bl.a. 

avviksbehandling/-rapportering; f.eks. at saksbehandler rapporterer om avvik fra lovkrav i egne 

saker i månedsmøte med leder, og at handlingsplan utarbeides årlig for korrigering av avvik. Ut 

over dette inneholder hoveddokumentet lite informasjon om avviksbehandling, heller ikke skjema 

for melding av avvik (avviksskjema). 

 

I saksbehandlerpermen finnes bl.a. “Rutinehåndbok. Kvænangen og Nordreisa barneverntjeneste 

2014”. Per september 2014 er ikke håndboka helt ferdigstilt. Rutinehåndboka inneholder en rekke 

saksbehandlingsrutiner, bl.a. prosedyre for avviksbehandling. Prosedyren angir at avviksskjema 

skal fylles ut, men dette er ikke vedlagt håndboka.  

 

 

Revisors vurdering 

Veilederen nevner blant annet faglige og administrative rutiner/prosedyrer/instrukser som 

eksempler på dokumenter til dette punktet i internkontrollen. Etter revisors oppfatning kan alle 

faglige og administrative rutiner/prosedyrer/instrukser som barneverntjenesten har forelagt oss, 

sorteres under dette punktet. Veilederen påpeker imidlertid at avviksrapportering er sentralt i 

arbeidet med å foreta regelmessige vurderinger av om barneverntjenestens virksomhet er i 

samsvar med kravene i lov og forskrift. Selv om hoveddokumentet46 nevner avviksrapportering, er 

rutinen etter revisors vurdering lite konkret, og dokumentet har heller ingen direkte henvisning til 

en mer konkret rutinebeskrivelse, f.eks. prosedyre for avviksbehandling som finnes i 

                                                 
44 Rutine vedrørende internkontroll jfr. § 4 andre ledd bokstav f og g. Rutinen inngår i hoveddokumentet. 
45 Dokumentet mangler henvisning til hvor vedleggene finnes, jf. andre rutinedokument. 
46 Rutine vedrørende internkontroll jfr. § 4 andre ledd bokstav f og g. 

Kommunen skal utvikle, iverksette, kontrollere, evaluere og forbedre nødvendige prosedyrer, instrukser, 
rutiner eller andre tiltak for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av barnevernlovgivningen. 
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rutinehåndboka. Ifølge veilederen må bl.a. rutiner for systematisk oppfølging av avviksmeldinger 

fra oppdragstaker inngå som en del av kommunens avviksbehandling. Slike rutiner mangler i 

internkontrollpermene barneverntjenesten framla for revisor. I tillegg mangler avviksskjema for 

ansatte i barneverntjenesten og for oppdragstakere, jf. anbefaling i veileder47. 

 

På denne bakgrunn vurderer vi forskriften § 4 bokstav g som delvis oppfylt.  

 

 

h) Overvåking av internkontrollen  

 

 

 

Revisors funn 

I hoveddokumentet48 fastslås det at medarbeidere/saksbehandlere har individuelt ansvar, mens 

leder har overordnet ansvar for å foreta systematisk overvåking og gjennomgang av 

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

 

Hoveddokumentet viser til følgende vedlegg og henviser til perm 1: Kontrollskjema for oppfølging 

av internkontrollen, bokstav a-g. 

 

Dokumentet beskriver følgende rutine, og angir at den skal utføres på tjenestens årlige fagdag i 

desember: 

- Fyll ut kontrollskjema 1 gang per år 

- Utarbeidelse av handlingsplan for kommende år 

 

Rutinen angir videre at kontrollskjemaet skal evalueres og ajourføres årlig, og at avvik skal 

korrigeres etter evaluering.   

 

Den utgaven av kontrollskjemaet som revisjonen har fått overlevert, ser ut til å være uferdig og 

mangler på de fleste punkter informasjon om ansvar for kontrollen og datoer for kontroll og 

oppfølging. I saksbehandlerpermen fant vi imidlertid et arbeidsdokument med oversikt over 

mangler i dokumentasjon i internkontrollsystemet knyttet til den enkelte bokstav i 

internkontrollforskriften, samt informasjon om hvem som skal utbedre dokumentasjonen og 

tidsfrist for dette arbeidet. Dette arbeidsdokumentet dekker imidlertid ikke alle punktene som 

inngår i kontrollskjemaet.  

 

Revisors vurdering 

Overvåking av internkontrollen dreier seg, ifølge veileder for internkontroll i barneverntjenesten i 

kommunene, om å undersøke om praksis er i samsvar med rutiner og prosedyrer. Veilederen peker 

også her på avviksrapportering og avviksbehandling som sentrale elementer i dette arbeidet. Dette 

har vi allerede omtalt under gjennomgangen av forskriften bokstav g over. Ettersom 

kontrollskjemaet er sentralt i arbeidet for å sikre systematisk overvåking og gjennomgang av 

internkontrollen i barneverntjenesten i Kvænangen, og dette per september 2014 er ufullstendig, 

vurderer vi kravet i internkontrollforskriften § 4 bokstav h som bare delvis oppfylt.  

 

                                                 
47 I tilknytning til internkontrollforskriften § 4 andre ledd bokstav h. Vi velger imidlertid å behandle temaet 

avviksrapportering samlet i tilknytning til bokstav g.  
48 Rutine vedrørende internkontroll jfr.§4 andre ledd bokstav h.  

Kommunen skal foreta systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den 
fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring i barneverntjenesten. 
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7.3 Oppdatering og tilgjengelighet  

 

 

 

Revisors funn 

Som redegjort for i kapittel 7.1 er dokumentasjonen som utgjør internkontrollsystemet tilgjengelig 

for de ansatte i saksbehandlers egen perm og i fellespermer hos barneverntjenesten.  Det gjenstår 

imidlertid noe arbeid med å oppdatere dokumentasjonen som utgjør internkontrollsystemet. Dette 

arbeidet har ifølge våre informanter tatt lengre tid enn planlagt på grunn av saksmengden og 

bemanningssituasjonen i tjenesten. 

 

Revisors vurdering 

På bakgrunn av revisors funn er vår vurdering at barneverntjenesten delvis oppfyller kravet i 

internkontrollforskriften § 5 andre ledd om at dokumentasjonen til enhver tid skal være oppdatert 

og tilgjengelig.  

 

Her vil revisor til slutt tilføye at internkontrollsystemet for barneverntjenesten består av mange 

dokumenter og permer (jf. kap. 7.1). Til tross for at det eksisterer en veiviser for 

internkontrollsystemet, har det vært relativt tidkrevende for revisjonen å få oversikt over systemet 

fordi ikke all dokumentasjon er revidert/oppdatert. Det foreligger både gamle og nye 

rutiner/vedlegg, eller rutiner/vedlegg som er under arbeid. I noen tilfeller finnes rutiner/vedlegg 

både i fellesperm og saksbehandlerperm, mens det i andre tilfeller kun ligger i en av permene. 

Dette gjør systemet uoversiktlig. Revisor antar at det vil bli gjort en opprydding i dette i 

forbindelse med det pågående oppdateringsarbeidet. Dette vil i så fall gjøre internkontrollen mer 

tilgjengelig for de ansatte og dermed sikre bedre oppfyllelse av internkontrollforskriften § 5 andre 

ledd. 

 

  

Dokumentasjonen skal til enhver tid være oppdatert og tilgjengelig. 
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7.4 Samlet vurdering 

Barneverntjenestens internkontrollsystem oppfyller kravene i internkontrollforskriften § 4 bokstav 

b, d og e. 

 

Videre er vår vurdering at internkontrollsystemet delvis oppfyller krav i forskriften § 4 bokstav a, 

c, g og h. De mangler vi har påpekt gjelder følgende forhold: 

 Det mangler beskrivelser av mål for oppdragstakere 

 Det fremkommer ikke tydelig av dokumentasjonen om det er gjort en kartlegging av 

barneverntjenestens (fremtidige) kompetansebehov, og hvorvidt det er tatt stilling til eventuelt 

gap mellom de ansattes faktiske kompetanse og tjenestens (fremtidige) kompetansebehov 

 Det foreligger ikke rutiner for avviksrapportering fra oppdragstakere. Skjema for 

avviksrapportering for både oppdragstakere og ansatte mangler også. 

 Kontrollskjemaet som skal sikre systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen 

er ufullstendig  

 

Internkontrollforskriften § 4 bokstav f anses ikke oppfylt, ettersom barneverntjenesten ikke har 

gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyser eller andre tiltak for å skaffe oversikt over områder i 

barneverntjenesten hvor det er fare for svikt eller mangel på oppfyllelse av myndighetskrav. 

 

Vår vurdering er også at barneverntjenesten delvis oppfyller kravet i internkontrollforskriften § 5 

andre ledd om at dokumentasjonen til enhver tid skal være oppdatert og tilgjengelig. 

 

7.4.1 Konklusjon 

Revisjonens konklusjon er at barneverntjenesten har et internkontrollsystem som delvis 

oppfyller internkontrollforskriftens krav til innhold.  
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8  OPPSUMMERING OG SAMLET KONKLUSJON 

Dette forvaltningsrevisjonsprosjektet er rettet mot barneverntjenesten og kommunens 

forebyggende arbeid overfor barn og unge. Revisjonens undersøkelser har vært delt inn i temaene 

ressursbruk, forebyggende arbeid blant barn og unge og internkontroll. 

 

Ressursbruk 

Fremstillingene og drøftingene i kapittel 5 viser at:  

- Kvænangen kommune prioriterte sin barneverntjeneste ressursmessig over gjennomsnittlig 

høyt - og tiltakende - i 2011-2013, sammenliknet med sammenliknbare kommuner i KG6. 

For 2011 ser dette ut til å henge sammen med en større dekningsgrad i barneverntjenesten i 

Kvænangen, sammenliknet med gjennomsnittet for KG6. 

- De foreliggende KOSTRA-tallene gir ikke grunnlag for å trekke slutninger om graden av 

produktivitet i Kvænangen kommunes barneverntjeneste samlet sett, sammenliknet med 

sammenliknbare kommuner i perioden 2011-2013. 

- Betrakter vi Kvænangens barneverntjeneste isolert sett, indikerer flere av indikatorverdiene 

avtakende produktivitet fra 2011 til 2012.  

 

Vi viser for øvrig til forbeholdet i kapittel 3 om at Kvænangens deltakelse i det interkommunale 

samarbeidet med Nordreisa som vertskommune, kan påvirke KOSTRA-tallene noe.  Ressursbruk i 

barneverntjenesten kan for øvrig variere stort fra år til år, og enkeltsaker kan påvirke 

barneverntjenestens samlede ressursbruk vesentlig. 

 

Forebyggende arbeid blant barn og unge  

På bakgrunn av våre funn og vurderinger i kapittel 6, konkluderer vi med at Kvænangen 

kommunes system for forebyggende arbeid innen barnevern bør forbedres på enkelte områder før 

det kan sies å være fullt ut tilfredsstillende. Barneverntjenesten har etablert fast og forpliktende 

tverretatlig samarbeid om forebyggende arbeid med en rekke sentrale aktører i kommunen, men 

skolene er i liten grad inkludert i dette. Barneverntjenesten bør også vurdere eventuelt samarbeid 

med frivillige organisasjoner om forebyggende arbeid. I tillegg er forebyggende barnevernarbeid i 

for liten grad forankret i overordnet planverk, og barneverntjenesten har ikke deltatt i kommunens 

planleggingsvirksomhet i nevneverdig grad. 

 

Internkontroll  

Revisjonens konklusjon i kapittel 7 er at barneverntjenesten i Kvænangen kommune har et 

internkontrollsystem som delvis oppfyller internkontrollforskriftens krav til innhold.  

 

 

 

I forbindelse med forvaltningsrevisjonen ble revisor også gjort oppmerksom på kritikkverdige 

forhold knyttet til andre deler av barneverntjenesten. Disse forholdene beskriver vi nærmere i 

kapittel 9. 
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9 ANDRE FUNN 

9.1 Oppfølging av notat vedr. status i barneverntjenesten fra juni 2013 

Barnevernleder sendte i juni 2013 et notat til rådmannen i Nordreisa kommune og til lederen for 

familiesenteret med en orientering om status i barneverntjenesten i Kvænangen og Nordreisa.49 I 

notatet tar barnevernleder opp flere alvorlige forhold. Revisjonen har gjort en stikkordsmessig 

oppsummering av forholdene barnevernleder rapporterte i sitt notat i juni 2013 og 

barneverntjenestens redegjørelse for status vedrørende disse forholdene per 15. september 201450. 

 

a) Manglende arkivskap 

Barnevernleder meldte i juni 2013 om overfylte arkivskap. Per september 2014 har kontorsted 

Nordreisa fått nytt arkivskap, men dette mangler fortsatt i Kvænangen. Barneverntjenesten 

kommenterer at de i Kvænangen også har manglet eget godkjent fjernarkiv51 siden 

NAV/sosialkontoret ble sammenslått og barneverntjenesten ble egen etat. I Kvænangen mangler 

barneverntjenesten dermed godkjent arkivskap både på kontoret og på fjernarkivet. 

 

b) Lang saksbehandlingstid/fristoversittelser 

I juni 2013 meldte barnevernleder at nye, alvorlige meldinger/hastesaker som omhandler rus, 

alvorlig psykiatri, vold, blir liggende lenge (i måneder) på vent, og at barneverntjenesten hadde en 

høy andel fristoversittelser i arbeidet med å gjennomføre undersøkelser.  

 

Barneverntjenesten opplyser i september 2014 at meldinger nå blir gjennomgått/undersøkelser 

gjennomført løpende, og at det kun er i enkelttilfeller (som da kan relateres til rutinesvikt) at 

fristene oversittes. Barneverntjenesten melder om flere forhold som har medvirket til at de har 

kommet mer à jour i dette arbeidet:  

 

- å gjennomføre undersøkelser innen frist har vært en prioritert arbeidsoppgave 

- barneverntjenesten har organisert seg i to nye team, der ett team har fokus på 

mottak/undersøkelse og ett team på tiltak/oppfølging 

- det har vært nedgang i antall meldinger (dette kan variere veldig fra år til år)  

 

At undersøkelser har blitt prioritert, har ifølge barneverntjenesten medført at andre oppgaver har 

blitt nedprioritert, dvs. oppgaver som oppfølging og evaluering av tiltak, samt det å dokumentere 

arbeidet som gjøres. Dette omtaler vi nærmere i punktene under. I tillegg har tjenesten vært preget 

av flere sykemeldinger det siste halvåret, samt ressurskrevende saker (Fylkesnemnd), slik at 

avvikene samlet sett fremdeles er av stort omfang.  

 

c) Manglende oppfølging av barn i fosterhjem 

I juni 2013 meldte barnevernleder at ikke alle barn i fosterhjem har tilsynsfører og at lovpålagte 

antall besøk ikke blir fulgt opp av tilsynsfører. Barnevernleder meldte også at oppfølgingsbesøk i 

fosterhjem i hovedsak gjennomføres, men at barneverntjenesten ikke har kapasitet til å 

dokumentere dette tilstrekkelig, og at det dermed blir regnet som avvik. 

 

                                                 
49 Notatet ble fanget opp av pressen og resulterte i et oppslag i avisa Framtid i Nord i fjor sommer. 
50 Redegjørelsen ble gitt i møte med revisjonen 15.9.2014 der både konstituert barnevernleder og de to medarbeiderne 

som hadde innehatt rollen som barnevernleder før henne, var til stede.  
51 /låsbart arkivskap på fjernarkiv 
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I september 2014 opplyser barneverntjenesten at alle aktuelle barn i Kvænangen kommune har 

tilsynsfører. Det mangler imidlertid fortsatt tilsynsførere for tre barn i Nordreisa52. Lovpålagt 

antall tilsynsbesøk av tilsynsfører mangler i mange tilfeller for begge kommuner. 

Barneverntjenesten opplyser at de i all hovedsak gjennomfører oppfølgingsbesøk53, men at de er 

langt fra å være à jour med å dokumentere slike besøk, da dette fremdeles har blitt nedprioritert for 

å ta unna undersøkelsessaker og andre oppgaver av høyere prioritet (f.eks. flere ressurskrevende 

saksforberedelser for Fylkesnemnda/tingretten). Pga. mangelfull dokumentasjon/registrering 

regnes dette altså som et (omfattende) avvik. Barneverntjenesten opplyser videre at rutiner for 

registrering av lovpålagte oppfølgingsbesøk i saksbehandlersystemet, og for oppfølging av 

foreldre etter plassering, langt på vei er på plass. Dette gjelder også rutiner for 

tilsynsførerrapporter. 

 

d) Manglende evaluering av tiltak 

Barnevernleder meldte i juni 2013 at tiltak ikke evalueres jevnlig i alle saker, og at arbeidet med å 

evaluere tiltak i liten grad dokumenteres og dermed regnes som avvik. Hun opplyste samtidig at 

nye evalueringsverktøy nylig var gjort tilgjengelig for de ansatte. 

 

Per september 2014 er barneverntjenesten fortsatt ikke à jour med oppfølging og evaluering av 

tiltak. Og i flere tilfeller der barneverntjenesten har foretatt en evaluering, har evalueringen ikke 

vært tilstrekkelig planmessig og heller ikke blitt dokumentert iht. krav. Arbeidet har blitt 

nedprioritert for å ta unna undersøkelsessaker og andre oppgaver av høyere prioritet (jf. punkt c). 

Barneverntjenesten kommenterer i tillegg at de er i gang med å forbedre rutiner også på dette 

området. 

 

e) Manglende akuttberedskap 

I juni 2013 meldte barnevernleder at kommunen må ha beredskap/tiltak for å sikre at barn som er 

uten omsorg blir ivaretatt på en betryggende måte, jf. barnevernloven § 4-6 første og annet ledd 

(midlertidige vedtak i akuttsituasjoner).   

 

I møte i september 2014 utdyper barnverntjenesten at dette handler om at samarbeidet med politiet 

i saker vedrørende akuttvedtak må gjennomgås, fordi erfaringer har vist at politiet ikke tar 

tilstrekkelig ansvar/mangler kjennskap til egen akuttvedtaksmyndighet utenom barnevernets 

kontortid. Ifølge barneverntjenesten handler problemstillingen også om begrensninger i politiets 

ansvar sett i forhold til når barnevernets oppfølgingsansvar etter politiets akuttvedtak trer inn. 

Videre handler det om at barnevernet må samarbeide om og bidra til å sette politiet i stand til å 

følge opp dette ansvaret på en god måte i akuttsituasjoner. Per september 2014 er det ikke foretatt 

en gjennomgang av samarbeidet.  

 

Barneverntjenesten kommenterer i tillegg at de tidligere har lansert muligheten for akuttberedskap 

i barnevernet utover normal arbeidstid, og da kanskje i samarbeid med omliggende kommuner, 

men at de ikke har fått gjennomslag for en ordning. 

 

  

                                                 
52 Barneverntjenesten forklarer at manglende tilsynsfører i ett tilfelle kan relateres til rutinesvikt, mens det for to av 

barna skyldes nylig plassering i fosterhjem.  
53 Ifølge informanten med hovedsete i Kvænangen, har barneverntjenesten gjennomført alle oppfølgingsbesøk i 

Kvænangen, men besøkene har heller ikke i Kvænangen blitt dokumentert/riktig registrert i saksbehandlersystemet. 
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f) Om personalsituasjonen  

Barnevernleder meldte i juni 2013 om stor belastning på personalet, og at barneverntjenesten 

hadde et etterslep «over flere år» på å oppfylle dokumentasjonskrav. 

 

I september 2014 melder barneverntjenesten om fortsatt stor belastning på personalet. Tjenesten 

har en stilling som ikke er besatt, og det er fortsatt sykemeldinger uten at det settes inn vikar. Det 

er mye bruk av overtid. 

 

De ansatte har også sett en forandring de siste 4-5 årene i innholdet i meldingene som kommer; at 

sakene har blitt mer komplekse. Det har vært en dreining fra «enkle» hjelpetiltak i saker som f.eks. 

omhandlet adferd, til saker som omhandler vold, overgrep, rus og psykiatri. Det er også en økning 

i saker som grenser mot omsorgsovertakelse. Arbeidet med å gjennomføre undersøkelser, finne 

riktige tiltak og drive oppfølging har dermed blitt mye mer krevende. Barneverntjenesten har 

mange ressurskrevende saker, som plasseringsoppfølging og fylkesnemnd- og tingrettssaker. 

 

Revisjonens informanter i barneverntjenesten opplyser at tjenesten har fått pålegg om å kutte ned 

på ressursbruken, og at de ikke har ressurser til å iverksette tiltak som de mener er optimale i alle 

tilfeller, f.eks. har de måttet kutte ned på bruken av miljøarbeidere i komplekse saker. Dette krever 

igjen tettere oppfølging av saksbehandlerne i barneverntjenesten, og mye av tjenestens ressurser 

blir brukt til oppgaver som tidligere ble gjort av miljøarbeiderne. 

 

En av de ansatte i barneverntjenesten påpeker også at kravet til dokumentasjon, journalføring, 

registrering, planer, rapporter, rapportering etc. tar stadig mer tid. Og at de som saksbehandlere 

bruker stadig mer tid på dette, og mindre tid på det som hun kanskje føler er viktigere; kontakt og 

oppfølging av familier som sliter. 

 

9.2 Samarbeidsmøter/oppfølging av barneverntjenesten 

Vertskommunesamarbeidet om felles barneverntjeneste for Kvænangen og Nordreisa ble opprettet 

i september 2008. Våre informanter i barneverntjenesten opplyser at det skal avholdes 

samarbeidsmøter mellom rådmennene i de to kommunene, virksomhetsleder og barnevernleder, 

men at disse møtene ikke har vært gjennomført så hyppig som samarbeidsavtalen tilsier. Det har 

imidlertid vært avholdt møte med hele barneverntjenesten, virksomhetsleder og begge rådmennene 

om budsjettsituasjonen i Nordreisa.  

 

Barneverntjenesten melder at de opplever å bli hørt når de tar opp saker med virksomhetsleder og 

rådmannen i begge kommuner, men gir samtidig uttrykk for at de gjerne skulle sett at ledelsen i 

større grad bidro med å se på situasjonen/finne løsninger for å redusere omfanget av avvik i 

tjenesten.  
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10 ANBEFALINGER  

I lys av våre undersøkelser, funn og vurderinger, gir vi følgende anbefalinger: 

 

 Kommunen bør vurdere å styrke det forebyggende samarbeidet mellom barneverntjenesten 

og skolene.  

 

 Kommunen bør vurdere å etablere forebyggende samarbeid mellom barneverntjenesten og 

frivillige organisasjoner.  

 

 Kommunen bør sørge for å forankre forebyggende arbeid blant barn og unge i overordnet 

planverk. 

 

 Kommunen bør involvere barneverntjenesten i kommunens planleggingsvirksomhet i 

større grad. 

 

 Kommunen bør sikre at barneverntjenestens internkontroll videreutvikles på en slik måte 

at den oppfyller kravene i regelverket. 
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11 HØRING 

Rapporten ble sendt på høring til administrasjonssjefen i Kvænangen kommune 18.9.2014, med 

frist for uttalelse 30.9. Høringssvar ble mottatt 1.10, og er klippet inn her: 
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KomRev NORD har tidligere gjennomført følgende 

forvaltningsrevisjonsprosjekter i Kvænangen kommune: 

 

Offentlige anskaffelser, 2004 

Økonomistyring, 2006 

Iverksetting av politiske vedtak, 2007 

Tiltak for psykisk utviklingshemmede, 2008 

Ressursbruk i grunnskolen, 2009 

Ressursbruk og kvalitet i eldreomsorgen, 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 30 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:  

 

 Juss 

 Pedagogikk 

 Samfunnsplanlegging 

 Sosiologi 

 Statsvitenskap 

 Økonomi 
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