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Forord 

 

På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Tromsø kommune har KomRev NORD IKS 

gjennomført forvaltningsrevisjon av barnevern med henblikk på saksbehandling og internkontroll i 

barneverntjenesten og kommunens system for forebyggende arbeid blant barn og unge. 

Kontrollutvalgets plikt til å påse at forvaltningsrevisjon gjennomføres, følger av lov om kommuner 

og fylkeskommuner § 77 nr. 4. Ifølge forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv.  

§ 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 Tromsø kommune, jf. kommuneloven § 79 og revisjonsforskriften § 6. Vi kjenner ikke til 

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

 

Vi takker Tromsø kommune for godt samarbeid i forbindelse med dette prosjektet. 
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Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Prosjektleder, forvaltningsrevisor 
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Sammendrag 

 

Problemstilling 1: Er saksbehandlingen ved barneverntjenesten i Tromsø kommune i henhold 

til sentrale krav i regelverket? 
Barneverntjenesten i Tromsø kommune overholdt tidsfristen på én uke for gjennomgang av 

innkomne bekymringsmeldinger i 2011 og i 2012. I 2013 var det fristbrudd for 14 av de innkomne 

meldingene, jf. barnevernloven § 4-2.  

 

Når det gjelder fristene for gjennomføring av undersøkelser, overholdt barneverntjenesten i 2012 

lovpålagt tidsfrist i alle undersøkelsessakene, mens tjenesten ikke i alle undersøkelsessakene 

overholdt tidsfristen i 2011 og 2013; henholdsvis i tre av 556 undersøkelsessaker og i 43 av 394 

undersøkelsessaker, jf. barnevernloven § 6-9. 

 

Av 26 undersøkte klientmapper som inneholdt bekymringsmelding mottatt av barneverntjenesten i 

2013, hadde barneverntjenesten dokumentasjon for at det var sendt tilbakemelding til melder i 

henhold til barnevernloven § 6-7a annet og tredje ledd i 15 av tilfellene. 23 av de 26 undersøkte 

klientmappene inneholdt bekymringsmelding fra såkalt offentlig melder, og vår undersøkelse viste 

at for 22 av melderne mangler barneverntjenesten dokumentasjon for å ha sendt tilbakemelding da 

undersøkelsen var gjennomført, jf. barnevernloven § 6-7a tredje ledd. 

 

Vår gjennomgang av 32 enkeltvedtak i klintmapper viste at 30 av de undersøkte enkeltvedtakene 

var i henhold til alle de utledete revisjonskriteriene om utforming av enkeltvedtak, jf. 

forvaltningsloven § 24, 25 og 27. To av enkeltvedtakene viste etter revisors vurdering ikke til de 

faktiske forhold som vedtaket bygger på, og for det ene vedtaket var revisors begrunnelse at 

henvisningen til et tidligere vedtak ikke gjorde det klart hva som var bakgrunnen for hjelpetiltaket. 

 

På bakgrunn av våre funn og vurderinger er revisors konklusjon på problemstilling 1 at de delene 

av saksbehandlingen ved barneverntjenesten i Tromsø kommune som KomRev NORD har 

undersøkt i stor grad er i henhold til sentrale krav i regelverket.  

 Barneverntjenesten overholder i flertallet av sakene lovpålagte tidsfrister for gjennomgang 

av meldinger og gjennomføring av undersøkelser  

 Barneverntjenesten kan ikke dokumentere i alle saker at den overholder lovens krav om å 

sende tilbakemelding til melder 

 Barneverntjenesten har med unntak for to av de undersøkte sakene utarbeidet enkeltvedtak 

om hjelpetiltak i tråd med sentrale krav i regelverket. 

 

 

Problemstilling 2: Har Tromsø kommune et system for forebyggende arbeid i tråd med 

regelverk og anbefalinger på området? 

Kommunestyresakene som har sentral betydning for Tromsø kommunes system for forebyggende 

arbeid blant barn og unge, er: 

 49/12 Rapportering barneverntjenesten 2011 – plan for oppfølging av tilsynsførere 

 101/12 Samarbeidsavtale – utvikling av en nasjonal samarbeidsmodell – bedre tverrfaglig 

innsats (BTI)  

 212/12 Melding om barneverntjenesten – utfordringer og mulige tiltak 

 

Flere av kommunenes overordnede planer omtaler arbeid for barn og unge, herunder tverrfaglig 

arbeid og det er igangsatt arbeid med å lage en overordnet strategi og organisering for arbeid med 

barn og unge. På den bakgrunn er revisors vurdering at Tromsø kommune overholder de utledete 
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revisjonskriteriene om at det forebyggende arbeidet blant barn og unge bør være forankret på øverste 

politiske og administrative nivå, jf. rundskriv Q-16/2007 pkt. 2. Ved at arbeidet med den nevnte 

strategien er i gang, er Tromsø kommune i ferd med å få systemet for forebyggende arbeid i henhold 

til rundskrivets anbefaling om at det forebyggende arbeidet bør forankres i overordnet planverk for 

å sikre helhetlig planlegging, jf. rundskriv Q-16/2007 pkt. 2. På den bakgrunn er revisors vurdering 

at Tromsø kommune har overholdt det utledete revisjonskriteriet om at det forebyggende arbeidet 

bør forankres i overordnet planverk. 

 

Tromsø kommune har etablert rutiner for møter på enhetsledernivå, hvor temaet er blant annet 

tverrfaglig arbeid. Tromsø kommune er i ferd med å implementere samarbeidsmodellen «Bedre 

Tverrfaglig Innsats», som skal være kjent for alle ansatte i kommunen som arbeider med barn og 

unge. 

 

Resultatene fra vår spørreundersøkelse tilsier at barneverntjenesten har samarbeid med andre 

virksomheter som arbeider med barn og unge. Gjennomsnittsskårene tolker vi som at 

barneverntjenesten jevnt over er fornøyd med samarbeidet med barnehager, skoler, helsestasjoner, 

PPT og politiet. Noen av respondentene formidlet gjennom spørreundersøkelsen at det er svært 

variabelt hvordan samarbeidet er med forskjellige virksomheter, og at det stort sett er 

personavhengig hvordan samarbeidet blir. Andre skrev at samarbeidet kan være utfordrende på 

grunn av barneverntjenestens kapasitet og ressurstilgang, og at dette kan være vanskelig å få 

forståelse for i andre virksomheter.  

 

De nevnte kommunale tjenestene skulle i spørreundersøkelsen oppgi hvordan de synes at 

samarbeidet med barneverntjenesten fungerer. Gjennomsnittsskårene tolker vi som at de synes at 

samarbeidet fungerer godt, og det kan tilsi at virksomhetene jevnt over fornøyde med samarbeidet 

med barneverntjenesten. Av de 49 respondentene som svarte på spørsmålet om forbedringsområder, 

mente over halvparten at tilbakemelding på meldt bekymring kan bli bedre. Nesten halvparten av 

respondentene oppga fast kontaktperson og hyppigere treffpunkt som forbedringsområder.  

 

Revisors vurdering er at Tromsø kommune overholder de utledete revisjonskriteriene om at 

kommunen bør sørge for å etablere rutiner for samarbeidet mellom tjenester, koordinere og 

samordne arbeidet med barn og unge og at arbeidet rapporteres til ledelsen i kommunen, jf. 

rundskriv Q-16/2007. Revisors vurdering er også at barneverntjenesten i Tromsø kommune 

overholder det utledete kriteriet om å samarbeide med barnehager, skoler, PPT, helsestasjoner og 

politiet, jf. rundskriv Q-16/2007. Det er en nær sammenheng mellom kravet om at 

barneverntjenesten samarbeider med andre tjenester og kravet om at de medvirker til at andre 

offentlige organer ivaretar barns interesser, jf. barnevernloven §§ 3-1 og 3-2. Resultatene fra 

spørreundersøkelsene når det gjelder respondentenes opplevelse av samarbeid tilsier derfor også at 

barneverntjenesten overfor barnehager, skoler, PPT og helsestasjonene medvirker til at disse 

offentlige organene ivaretar barns interesser.  

 

Ettersom Tromsø kommune har tiltak for barn og unge i ulike aldersgrupper og med ulike 

problemstillinger samt at flertallet av respondentene fra barnehager, skoler, PPT og helsestasjoner 

oppgav at de driver med forebyggende arbeid, er revisors vurdering at kommunen overholder det 

utledete kriteriet om tidlig intervensjon, jf. rundskriv Q-16/2007. På bakgrunn av at Tromsø 

kommune har flere tiltak som er anbefalt/utviklet fra statlig hold og har evaluert bruken av 

tiltakene/prosjektene i Tromsø, er revisors vurdering at Tromsø kommune har overholdt kriteriene 

om å sørge for å ha tiltak som er basert på kunnskap og lokale behov og utfordringer, ha 

kartleggingsverktøy og kompetanse om hvilke tiltak som virker, samt kriteriet om å evaluere om 

forebyggende tiltak har ønsket effekt, jf. rundskriv Q-16/2007.  
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Tromsø kommune kartlegger barn og unges meninger på ulike måter. Resultatene fra «Ungdata-

undersøkelsen» skal ifølge kommunen brukes som grunnlag for ungdomspolitikken og til å vurdere 

satsingsområder i det forebyggende ungdomsarbeidet.  Revisors vurdering er at Tromsø kommune 

overholder det utledete kriteriet om å ta utgangspunkt i barn og unges behov ved iverksettelse av 

forebyggende tiltak, jf. rundskriv Q-16/2007. 

 

Revisors konklusjon på problemstilling 2 er at Tromsø kommune har et system for forebyggende 

barnevern i tråd med regelverk og anbefalinger på området. 

 

 

Problemstilling 3: Status og planer for innføring av internkontrollsystem innenfor 

barnevernenheten 
Barneverntjenesten har arbeidet med å revidere og oppdatere internkontrollsystemet for tjenesten. 

Det har bestått i å flytte, sortere, organisere og oppdatere eksisterende rutiner til gjeldende regelverk 

og organisering i tjenesten. De ansvarlige for revideringen er en arbeidsgruppe bestående av 

enhetsleder, alle avdelingslederne, én merkantil og to fag- og utviklingskonsulenter. Ifølge 

fremdriftsplanen skal arbeidsgruppen ha ukentlige statusoppdateringer, og fordeling av oppgaver 

skal skje i ledermøtene og ved behov. Revideringen skal skje i de tre fasene barneverntjenesten har 

kalt grovrydding, revidering og finpuss og avslutning.  

 

Enhetsleder har opplyst til revisor at endringene som er gjort vil bli implementert avdelingsvis i 

tjenesten i form av gjennomgang på avdelingsmøtene samt at avdelingsleder og fagansvarlig vil ha 

et særskilt ansvar for å holde rutinene fremme i det daglige virke. Revidering av internkontrollen er 

noe som ifølge enhetsleder må utføres fortløpende, og ansvaret for dette tillegges avdelingsledere 

og enhetsleder.  
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1 INNLEDNING 

 

Kontrollutvalget i Tromsø kommune besluttet i møte 10.12.2013, i sak 85/13, å bestille et 

forvaltningsrevisjonsprosjekt vedrørende forebyggende arbeid, saksbehandling og internkontroll i 

barneverntjenesten i Tromsø kommune. KomRev NORD IKS utarbeidet en overordnet 

prosjektskisse, som ble vedtatt av kontrollutvalget i møtet 21.1.2014, sak 06/14. Den delen av 

undersøkelsen som gjelder internkontroll har etter oppstart av prosjektet blitt endret i forhold til 

kontrollutvalgets opprinnelige bestilling. Bakgrunnen er at barneverntjenesten har arbeidet med å 

revidere, endre og oppdatere tjenestens internkontrollsystem, blant annet som følge av at Tromsø 

kommune har tatt i bruk det elektroniske verktøyet for kvalitetsstyring kalt KvalitetsLosen. Vi 

redegjorde for dette i kontrollutvalgets møte 17.6.2014, og utvalget vedtok i sak 46/14 pkt. 2 at 

«Kontrollutvalget ber KomRev NORD, som alternativ for tidligere vedtatt problemstilling under 

punkt 2, å innhente informasjon om status og planer for innføring av internkontrollsystem innenfor 

barnevernsenheten.» 

 

  

2 PROBLEMSTILLINGER OG REVISJONSKRITERIER 

2.1 Problemstillinger   

Med henvisning til kontrollutvalgets bestilling har vi utledet tre hovedproblemstillinger. 

 

1. Er saksbehandlingen ved barneverntjenesten i Tromsø kommune i henhold til 

sentrale krav i regelverket? 

 Overholder barneverntjenesten lovpålagte tidsfrister for gjennomgang av meldinger og 

gjennomføring av undersøkelser? 

 Gir barneverntjenesten tilbakemelding til den som har meldt en bekymring? 

 Har barneverntjenesten utarbeidet enkeltvedtak om hjelpetiltak i tråd med sentrale krav i 

regelverket? 

 

2. Har Tromsø kommune et system for forebyggende barnevern i tråd med regelverk og 

anbefalinger på området? 

 

3. Status og planer for innføring av internkontrollsystem innenfor barnevernsenheten 

 

2.2 Revisjonskriterier 

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

området skal vurderes i forhold til. Kriteriene vi bruker i denne undersøkelsen har vi utledet fra 

følgende autoritative kilder: 

 Lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester 

 Lov 2. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker 

 Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager 

 Lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregåande opplæringa 

 Ot.prp. nr. 44 (1991-1992) 

 NOU 2000:12 Barnevernet i Norge 

 NOU 2009:22 Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge 
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 Prop. 106 L (2012-2013) Endringer i barnevernloven 

 Barne-, likestilling- og inkluderingsdepartementets rundskriv Forebyggende innsats for 

barn og unge (Q-17/2007 og Q-16/2013) 

 Barne- og familiedepartementets rundskriv Barnevernet og det forebyggende arbeidet for 

barn og unge og deres familier (Q-25/2005) 

 Barne- og likestillingsdepartementet og Kunnskapsdepartementets veileder Til barnets beste 

– samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 

 

2.2.1 Saksbehandling - utledning av revisjonskriterier for problemstilling 1 

Gjennomgang av meldinger og gjennomføring av undersøkelser 

Når barneverntjenesten mottar en melding, skal den snarest, og innen en uke, gjennomgå meldingen 

og vurdere om meldingen skal følges opp med undersøkelser etter lovens § 3-3. Dersom 

barneverntjenesten finner rimelig grunn til å anta at det foreligger forhold som kan gi grunnlag for 

tiltak etter barnevernloven kapittel 4, skal barneverntjenesten snarest undersøke forholdet. Fristene 

for undersøkelse følger av barnevernloven § 6-9. Bestemmelsen angir at undersøkelsen skal 

gjennomføres snarest og innen tre måneder. I særlige tilfeller kan fristen være seks måneder. En 

undersøkelse er gjennomført når barneverntjenesten har truffet vedtak om tiltak eller saken er 

besluttet henlagt. I de tilfeller tiltaket hører under fylkesnemndas myndighetsområde, regnes 

undersøkelsen som gjennomført når barneverntjenesten har framlagt begjæring om tiltak for 

fylkesnemnda i henhold til § 7-11. 

Tilbakemelding til melder 

Av barnevernloven § 6-7 a følger det at barneverntjenesten skal gi den som har sendt melding til 

barneverntjenesten etter § 4-2, tilbakemelding. Fristen for å sende tilbakemeldingen er innen tre 

uker etter at meldingen ble mottatt. Tilbakemelding kan unnlates i tilfeller der meldingen er åpenbart 

grunnløs, eller der andre særlige hensyn taler mot å gi tilbakemelding. Unntakene gir 

barneverntjenesten anledning til ut fra sitt faglige skjønn selv å avgjøre om tilbakemelding skal gis 

eller om en slik tilbakemelding vil være til skade for barnet og familien1. 

Tilbakemeldingen skal bekrefte at meldingen er mottatt. Dersom meldingen kommer fra en offentlig 

melder, skal tilbakemeldingen også opplyse om hvorvidt det er åpnet undersøkelsessak etter § 4-3. 

Dersom det er åpnet undersøkelsessak, skal barneverntjenesten gi offentlig melder ny 

tilbakemelding om at undersøkelsen er gjennomført. Den nye tilbakemeldingen skal sendes innen 

tre uker etter at undersøkelsen er gjennomført og skal inneholde opplysninger om hvorvidt saken er 

henlagt, eller om barneverntjenesten følger opp saken videre. Når barneverntjenesten skal iverksette 

eller har iverksatt tiltak som det er nødvendig at offentlig melder får kjennskap til av hensyn til sin 

videre oppfølging av barnet, kan barneverntjenesten gi melderen tilbakemelding om tiltakene. 

Vedtak om hjelpetiltak 

Hjelpetiltak skal ha som formål å bidra til positiv endring hos barnet eller i familien. 

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

særlig behov for det, sørge for å sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien, jf. barnevernloven § 

4-4. 

For barneverntjenestens vedtak gjelder forvaltningsloven med de særregler som er fastsatt i 

barnevernloven. Avgjørelser som gjelder ytelser etter barnevernloven, regnes som enkeltvedtak, jf. 

barnevernloven § 6-1. 

                                                 
1 Jf. Ot.prp. nr. 69 (2008-2009). 
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Vedtaket om hjelpetiltak skal være skriftlig og inneholde en begrunnelse, jf. forvaltningsloven §§ 

23 og 24. I begrunnelsen skal det som hovedregel vises til de regler vedtaket bygger på, og de 

faktiske forhold skal nevnes. Videre bør barneverntjenesten nevne de hovedhensyn som har vært 

avgjørende ved eventuelt forvaltningsmessig skjønn, jf. forvaltningsloven § 25. 

Barneverntjenesten skal sørge for at partene underrettes om vedtaket så snart som mulig. Part i saken 

er person som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder, jf. 

forvaltningsloven § 2 bokstav e. I underretningen skal det videre gis opplysning om klageadgang, 

klagefrist, klageinstans og den nærmere fremgangsmåte ved klage, samt om retten til å se sakens 

dokumenter, jf. forvaltningsloven § 27. 

På bakgrunn av vår redegjørelse ovenfor utleder vi følgende revisjonskriterier for å besvare 

problemstilling 1: 

Barneverntjenesten i Tromsø kommune skal ved mottak av bekymringsmelding: 

 snarest, og senest innen en uke gjennomgå den innkomne meldingen og vurdere om meldingen skal 
følges opp med undersøkelser 

 dersom den finner grunn til å undersøke et forhold, gjennomføre undersøkelsen snarest og innen tre 
måneder eller i særlige tilfeller innen seks måneder 

 innen tre uker fra mottak, gi melder bekreftelse på at meldingen er mottatt 

 gi offentlige meldere beskjed dersom det er åpnet undersøkelsessak og gi ny tilbakemelding om at 
undersøkelsen er gjennomført 

 ved tilbakemelding til offentlige meldere opplyse om saken er henlagt, eller om barneverntjenesten 
følger opp saken videre  

 
Barneverntjenesten skal ved saksbehandlingen av enkeltvedtak om hjelpetiltak: 

 sørge for at vedtaket er begrunnet 

 gi begrunnelsen samtidig med at vedtaket treffes 

 gi begrunnelse som viser til de regler vedtaket bygger på 

 gi begrunnelse som nevner de faktiske forhold som vedtaket bygger på 

 gi partene skriftlig underretning om vedtaket så snart som mulig 

 sørge for å gi partene opplysninger om klageadgang, klagefrist, klageinstans, nærmere 
fremgangsmåte ved klage og retten til å se sakens dokumenter 

 

De utledete revisjonskriteriene er gjengitt i tekstbokser i kapittel 5. 

 
 

2.2.2 Forebyggende arbeid - utledning av revisjonskriterier for problemstilling 2 

Kommunens overordnede ansvar for forebyggende arbeid blant barn og unge 

Barnevernloven § 3-1 angir at kommunen skal følge nøye med i de forhold barn lever under, og at 

den har ansvar for å finne tiltak som kan forebygge omsorgssvikt og atferdsproblemer. Loven angir 

ikke hva som menes med å forebygge, men en vanlig forståelse av begrepet er at det dreier seg om 

å skape gode og trygge lokalsamfunn og innsats som spesielt retter seg mot å begrense, stanse eller 

snu en negativ utvikling. Forebygging handler både om å tilrettelegge for en positiv utvikling uten 

at et konkret problem er identifisert og om å stanse en negativ utvikling som er identifisert eller som 

har utviklet seg. 

 

Det er vanlig å dele forebyggende arbeid inn i tre nivåer. Generelt forebyggende arbeid kalles ofte 

primærforebygging. Denne innsatsen retter seg mot alle barn og unge og skal hindre at problemer 

eller negativ utvikling oppstår. Med sekundærforebygging menes innsats som retter seg mot 

grupper av barn og unge hvor det finnes høy risiko for at vansker kan oppstå eller hvor det er 
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tendenser til slike vansker. Sekundærforebyggende tiltak har til hensikt å begrense varighet og 

omfang av et problem eller en negativ utvikling. Tertiærforebygging er innsats som forsøker å 

hindre, snu eller begrense konsekvensene av et etablert problem eller en negativ utvikling som har 

oppstått. Tertiærforebyggende tiltak retter seg mot grupper eller individer med tydelig identifiserte 

problemer. Målet vil ofte være å begrense, stabilisere eller motvirke forverring av situasjonen2.  

 

Det er opp til den enkelte kommune å vurdere hvordan det forebyggende arbeidet innenfor de tre 

nevnte nivåene skal organiseres. Det finnes imidlertid statlige føringer for hva kommunene bør 

vektlegge i det forebyggende arbeidet. Barne- og likestillingsdepartementet med flere departementer 

redegjør i rundskrivet Forebyggende innsats for barn og unge (Q-16/2007) for grunnleggende 

forutsetninger for forebyggende arbeid og viktige prinsipper i det forebyggende arbeidet. Det 

nyeste rundskrivet Forebyggende innsats for barn og unge (Q-16/2013) har en annen oppdeling, 

omtaler flere faktorer for det forebyggende arbeidet og konkretiserer de ulike tjenestenes ansvar, 

men det endrer ikke på det første rundskrivet. Det er hensiktsmessig å bruke føringene fra de nevnte 

rundskrivene som revisjonskriterier for å vurdere Tromsø kommunes systemer for forebyggende 

arbeid blant barn og unge, fordi rundskrivenes målgruppe er den politiske og administrative ledelsen 

i kommunene. Rundskrivene retter seg også til andre i kommunene med ansvar for forebyggende 

arbeid blant barn og unge, og deres samarbeidspartnere på ulike nivå i offentlig eller frivillig sektor. 

Videre er det hensiktsmessig å utlede revisjonskriterier fra rundskrivene fordi departementene gir 

føringer som muliggjør vurderinger av et system for forebyggende arbeid i kommunen uten at 

revisor overprøver hensiktsmessigheten av organisering eller valgte tiltak/metoder eller om arbeidet 

for barn og unge faktisk har ønsket virkning. 

 

Grunnleggende forutsetninger 

Forankring på administrativt og politisk nivå, planverk, struktur og strategi 

En grunnleggende forutsetning for å sikre at det forebyggende arbeidet får nødvendig status og 

prioritet, er at arbeidet forankres på øverste politiske og administrative nivå3. Arbeidet bør også 

forankres i kommunens overordnede planverk4. Med forankring av forebyggende arbeid menes 

blant annet at mål, fremgangsmåte og ansvar er definert5. Aktørene som har vært med på å utvikle 

innholdet, må være enige om innholdet, erkjenne sin rolle og være i stand til å gjøre noe innenfor 

det aktuelle området6.  

 

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. Forebyggende tiltak bør inngå i et 

program eller en virksomhetsplan. Det er videre viktig at kommunene legger opp til en helhetlig 

strategi. Gjennom mest mulig helhetlig planlegging vil tiltakene kunne samordnes og settes inn på 

flere relevante arenaer samtidig, for eksempel helsestasjon, skole og barnehage7.   

 

Barn og unges behov som utgangspunkt 

Barnets beste er styrende for offentlig innsats overfor barn og unge. Det kan være ulike oppfatninger 

og vurderinger om hva som er barnets beste, og det kan være en utfordring å komme fram til en 

enhetlig oppfatning av hva som vil være det beste for det enkelte barn/ungdom og på det grunnlaget 

                                                 
2 I rundskrivet Q-16/2013 brukes begrepene universell, selektiv og indisert forebygging. Ifølge rådgiver forebyggende 

barnevern er det ulik kjennskap og bruk av de ulike begrepene vedrørende forebyggende arbeid i kommunens 

sektorer. 
3 Rundskriv Q-16/2007 pkt. 2 
4 Rundskriv Q-16/2007 pkt. 2 
5 Se http://tidligintervensjon.no/Kunnskapsgrunnlag/Gjennomforing/Prosjektarbeid-og-forankring/Forankring/ 
6 Se http://www.kommunetorget.no/HVORFOR-planlegge/Flere-grunner-til-a-planlegge/Forankring/ 
7 Barne- og familiedepartementets rundskriv Barnevernet og det forebyggende arbeidet for barn og unge og deres 

familier s. 8 
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gi et samordnet tilbud basert på individets behov. Gode fellesarealer og fellesskapsløsninger er en 

forutsetning for å sikre barn og unge god omsorg og gode utviklingsmuligheter, uavhengig av 

familiebakgrunn. For å få treffsikre tiltak er det naturlig å etterspørre barns og unges meninger. 

Deres kunnskap og synspunkter må ivaretas ved planlegging og iverksetting av forebyggende tiltak8.  

 

Viktige prinsipper 

Tidlig intervensjon 

Tidlig intervensjon blir i rundskriv Q-16/2007 trukket frem som sentralt for forebyggende arbeid. 

Å gripe inn tidlig krever faglig trygghet, oversikt og tilgang på kunnskap og kompetanse. Gode 

kartleggingsverktøy og kompetanse om hvilke tiltak som virker overfor den enkelte målgruppe, er 

nødvendig. Tidlig innsats handler om å optimalisere barnets oppvekstmiljø tidligst mulig, med sikte 

på å utvikle en robust psykisk helse og forebygge skjevutvikling9.  

 

Tiltak basert på kunnskap 

Det er også opp til kommunen å velge hvilke metoder den vil benytte i det forebyggende arbeidet, 

men det er sentralt å vite om de tiltak man iverksetter har ønsket effekt. Virkningen eller 

sannsynligheten for effekt bør derfor undersøkes eller dokumenteres, og det bør stimuleres til større 

bruk av tiltak som dokumenterer effekt10. Det forebyggende arbeidet bør så langt som mulig baseres 

på tilgjengelig kunnskap om hva som virker og hva som ikke virker ut fra det enkelte 

problemområde og den enkelte målgruppe. Gjennom bruk av kunnskapsbaserte tiltak styrkes 

sannsynligheten for god, effektiv og treffsikker forebygging og behandling. Allerede i 

planleggingsfasen bør det defineres konkrete mål og kriterier for evaluering av innsatsen. Tiltak 

som iverksettes, bør i tillegg til å basere seg på kunnskap også sees i sammenheng med lokale behov 

og utfordringer11. Lokale ungdomsundersøkelser og andre kartlegginger av barn og unges situasjon 

kan være gode virkemidler for å målrette den forebyggende innsatsen overfor ulike barne- og 

ungdomsgrupper. 

 

I rundskriv Q-25/2005 presenteres noen av tiltakene som etter departementets oppfatning peker seg 

ut som særlig aktuelle: Godt samliv!, program for foreldreveiledning, samlivsveiledning til foreldre 

med barn med nedsatt funksjonsevne, Home-Start, Familierådslag, De utrolige årene og Parent 

Management Training (PMT).  

 

Samordning og samarbeid 

Det er en klar forbindelse mellom det forebyggende arbeidet og samarbeidet med andre sektorer 

om generell oppgaveløsning og planarbeid, jf. barnevernloven § 3-212.  

Ifølge barnevernloven § 3-2 første ledd skal barneverntjenesten medvirke til at barns interesser blir 

ivaretatt av andre offentlige organer. Det fremgår av forarbeidene til bestemmelsen at 

barneverntjenestens ansvar er begrenset til tilfeller der de andre tjenestene ikke i tilstrekkelig grad 

ivaretar de oppgavene som naturlig tilhører dem. Det er presisert i forarbeidene at bestemmelsen 

ikke innebærer at barneverntjenesten skal overta de andre tjenestenes ansvar, men at 

barneverntjenesten skal bidra til at de andre tjenestene selv gjør det som er nødvendig. Videre 

presiseres det at dersom barneverntjenesten ikke lykkes i sine forsøk, bør den ta initiativ til at 

spørsmålet får en politisk avklaring i kommunen13. 

                                                 
8 Jf. rundskriv Q-16/2007 
9 Jf. NOU 2009:08 pkt. 8 Tidlig innsats 
10 Jf. rundskriv Q-16/2007 
11 Jf. rundskriv Q-16/2007 
12 Jf. Ot.prp.nr 44 (1991-1992) del 4 
13 Jf. Ot.prp.nr 44 (1991-1992) 
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Alle offentlige etater og institusjoner som har med barn og unge å gjøre, er i prinsippet 

barneverntjenestens samarbeidspartnere. Helt sentrale arenaer for forebygging innenfor kommunen 

er barnehager, skoler, helsestasjoner og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). Utenfor kommunen 

er spesielt politiet en sentral forebyggingsaktør. For blant annet skole, barnehage, PPT og 

skolehelse- og helsestasjonstjenestene fremgår det av tjenestenes respektive lover at tjenesten plikter 

å samarbeide med barneverntjenesten. Plikten til samarbeid fremgår også av bestemmelser om 

opplysningsplikt til barneverntjenesten. Ifølge barnevernloven § 6-4 annet ledd skal offentlige 

myndigheter av eget tiltak, uten hinder av taushetsplikt, gi opplysninger til kommunens 

barneverntjeneste når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger 

andre former for alvorlig omsorgssvikt, når et barn har vist vedvarende alvorlige atferdsvansker 

eller når det er grunn til å tro at det er fare for utnyttelse av et barn til menneskehandel. For personalet 

i barnehage og skole følger denne plikten av henholdsvis barnehageloven § 22 og opplæringslova 

§ 15-3. For helsepersonell følger plikten av helsepersonelloven § 33. Politiet skal drive 

forebyggende, håndhevende og hjelpende virksomhet som et ledd i samfunnets samlede innsats for 

å fremme og befeste borgernes rettssikkerhet, trygghet og alminnelige velferd for øvrig14. De skal 

underrette barneverntjenesten når det settes i gang etterforskning mot personer under 18 år og ved 

kjennskap eller mistanke om nærmere bestemte lovbrudd mot barn av foreldre/foresatte eller andre 

som barnet bor sammen med15. 

Regelverket angir ikke hvordan samarbeidet skal skje, må det forutsettes at kommunen etablerer 

rutiner for samarbeid og at disse rutinene følges opp, jf. det statlige tilsyn i barnevernet16. For aktører 

som har en rolle i det forebyggende arbeidet, er det sentralt at systemer og strukturer synliggjør 

hvordan samarbeidet skal foregå. Et eksempel på en slik struktur er politiråd17. 

 

Det er viktig at arbeidet med barn og unge koordineres eller samordnes, at noen har hovedansvaret 

for en slik koordinering eller samordning og at arbeidet rapporteres til ledelsen i kommunen18. 

 

At kommunene må samordne samarbeidet mellom de ulike tjenesteyterne ut over den plikten som 

ligger på de enkelte av disse, kan utledes fra kravene til internkontroll etter forskriftene om 

internkontroll for helse- og sosialtjenesten og for barnevernet. Mer generelt kan også samordningen 

sies å være et resultat av det ikke lovfestede forvaltningsprinsippet om at forvaltningsutøvelsen skal 

være forsvarlig19. 

På bakgrunn statlige føringer om forebyggende arbeid i kommunene, som fremgår av kildene vi 

viste til ovenfor, utleder vi som revisjonskriterier at Tromsø kommune bør sørge for å: 
o forankre det forebyggende arbeidet på øverste politiske og administrative nivå  
o forankre det forebyggende arbeidet i overordnet planverk 
o etablere rutiner for samarbeidet mellom tjenester 
o koordinere og samordne arbeidet med barn og unge 
o rapportere arbeidet med barn og unge til ledelsen i kommunen 
o rette innsatsen mot barn og unge på et tidlig tidspunkt 
o ha forebyggende tiltak som er basert på kunnskap og lokale behov og utfordringer 
o ha kartleggingsverktøy og kompetanse om hvilke tiltak som virker 
o evaluere om forebyggende tiltak har ønsket effekt 
o ta utgangspunkt i barn og unges behov 

 

                                                 
14 Jf. Rundskriv Q-16/2013 Forebyggende innsats for barn og unge 
15 Jf. politiregisterforskriften §§ 10-2 og 10-3 
16 Jf. NOU 2009:22 pkt. 2.2 Lovforankring og krav om samarbeid 
17 Jf. rundskriv Q-16/2007 
18 Jf. rundskriv Q-16/2007 
19 Jf. Ot.prp.nr. 44 (1991-1992) 



KomRev NORD IKS Barnevern i Tromsø kommune 

 

11 

 

Barneverntjenesten i Tromsø kommune skal: 
o medvirke til at barns interesser blir ivaretatt av andre offentlige organer 
o samarbeide med skoler, barnehager, PPT og skolehelse- og helsestasjonene, samt med politiet 

 

De utledete revisjonskriteriene fremgår av tekstbokser i kapittel 6. 
 

2.2.3 Internkontroll – utgangspunkt for problemstilling 3 

Av barnevernloven § 2-1 annet ledd følger det at kommunen skal ha internkontroll for å sikre at 

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

Kommunen må kunne gjøre rede for hvordan den oppfyller kravet til internkontroll. Presisering av 

denne plikten er gitt ved forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om 

barneverntjenester. Forskriften definerer i § 4 det minimum av tiltak som må være gjennomført for 

å ha internkontroll. I tillegg gir Barne- og likestillingsdepartementets veileder Internkontroll i 

barneverntjenesten i kommunene – en veileder konkrete forslag og praktiske eksempler på tiltak 

som kan være relevant i kommunens etablering av internkontroll. 

Forskriften § 3 definerer internkontroll som: «systematiske tiltak som skal sikre at 

barneverntjenestens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med 

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

Ifølge forskriften § 4 skal internkontrollen tilpasses barneverntjenestens størrelse, egenart, 

aktiviteter og risikoforhold og ha det omfang som er nødvendig for å etterleve krav fastsatt i eller i 

medhold av lov om barneverntjenester. 

Internkontroll innebærer at kommunen blant annet skal: 

a) beskrive hvordan barneverntjenesten er organisert, samt barneverntjenestens hovedoppgaver 

og mål, herunder mål for forbedringsarbeidet. Det skal klart fremgå hvordan ansvar, oppgaver og 

myndighet er fordelt, 

b) sikre at arbeidstakerne har tilgang til og kunnskap om aktuelle lover og forskrifter som gjelder 

for barneverntjenesten, 

c) sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter innenfor fagområdet, samt 

om barneverntjenestens internkontroll, 

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

utnyttes, 

e) gjøre bruk av erfaringer fra barn og foreldre til forbedring av barneverntjenesten, 

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.  
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3 METODE, DATAMATERIALE OG AVGRENSING 

 

Forvaltningsrevisjonsprosjektet er gjennomført i henhold til gjeldende standard for forvaltnings-

revisjon20. I det følgende beskriver og drøfter vi hvordan vi har gått frem i vår undersøkelse av de 

tre problemstillingene for prosjektet. Vi drøfter også dataenes gyldighet og pålitelighet, som vil si 

henholdsvis om dataene vi har samlet inn i undersøkelsen utgjør et relevant og tilstrekkelig grunnlag 

for å vurdere den reviderte virksomheten opp imot revisjonskriteriene og problemstillingen og at 

dataene skal være mest mulig nøyaktige. 

3.1 Problemstilling 1 – barneverntjenestens saksbehandling 

For å besvare problemstillingen om barneverntjenestens saksbehandling, har vi analysert skriftlig 

dokumentasjon fra barneverntjenestens rapporteringer til Fylkesmannen i Troms i perioden 2011-

2013. Vi har også samlet inn data fra klientmapper for et tilfeldig utvalg av barn som ifølge 

registreringer i saksbehandlingssystemet Familia mottok hjelpetiltak fra barneverntjenesten i 

perioden fra 1.1.2013 til april 2014. I en utskrift fra Familia krysset vi av på hvert tiende klient-

nummer og ba barneverntjenesten gjøre mappene til disse klientene tilgjengelige for oss. Utvalget 

utgjorde 50 av totalt 499 mapper, men ved mappegjennomgangen fikk vi forelagt 46 mapper. Vi har 

etterspurt, men ikke fått forelagt fra barneverntjenesten de fire klientmappene som manglet ved vår 

mappegjennomgang. 

 

Data fra klientmapper ble registrert ved at revisorene som gjennomførte dokumentanalysen, gjorde 

dette på grunnlag av en forhåndsdefinert sjekkliste. Sjekkpunktene i listen bygger på gjeldende krav 

i barnevernloven og er utprøvd og videreutviklet i tidligere forvaltningsrevisjonsprosjekter med 

likelydende problemstillinger og revisjonskriterier. Ved oppsummering av sjekklistene valgte vi å 

fjerne fire mapper fra undersøkelsen på grunn av såkalt «kontrollørfeil», det vil si at sjekklistene for 

disse fire mappene i ettertid viste seg å være mangelfullt utfylt.  

 

Etter dette utgjorde undersøkelsesutvalget 42 av 499 klientmapper. Det var bekymringsmeldinger i 

26 av mappene og enkeltvedtak om hjelpetiltak i 38 av mappene. Vi ser at det kan hefte ved datas 

gyldighet og pålitelighet at vi ikke fikk tilgang til alle de 50 mappene vi hadde bedt om fra 

barneverntjenesten og at vi måtte ta ut av undersøkelsen fire av mappene p.g.a. kontrollørfeil.  De 

undersøkte klientmappene utgjør etter dette en ganske liten andel av det totale antallet (8,3 %), men 

funnene vi gjorde, viste en tydelig tendens.  

 

På grunnlag av foranstående redegjørelse vurderer vi samlet at datagrunnlaget er relevant, 

tilstrekkelig og pålitelig som indikasjon på barneverntjenestens saksbehandling når det gjelder 

tilbakemelding til melder og utforming av enkeltvedtak om hjelpetiltak. Vi konkluderer for øvrig 

kun for de undersøkte mappene.  

 

3.2 Problemstilling 2 – kommunens system for forebyggende arbeid 

Problemstillingen om forebyggende arbeid er besvart ved bruk av data innsamlet gjennom 

dokumentanalyse, intervjusamtaler og spørreundersøkelser. Revisjonen har innhentet informasjon 

om kommunens forebyggende arbeid blant barn og unge i skriftlige dokumenter som politiske 

vedtak, administrasjonens saksutredninger til politiske utvalg, rapporter fra konkrete tiltak og 

prosjekter blant barn og unge i kommunen og offentlig informasjon på kommunens nettsider. For å 

få utdypet informasjonen i disse skriftlige kildene, har vi hatt samtaler med rådgiver forebyggende 

                                                 
20 RSK 001Standard for forvaltningsrevisjon fastsatt av Norges kommunerevisorforbund sitt styre 1. februar 2011 
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barnevern og vi har stilt henne konkrete spørsmål på epost. Vi har også fått muntlig og skriftlig 

informasjon fra kommunens koordinator Modellkommune (helsesøster Sentrum Helsestasjon) og 

leder for satsingen «Ungdomstrinn i utvikling». 

 

Spørreundersøkelsene laget vi i det internettbaserte programmet Questback, og vi sendte én 

undersøkelse til ansatte i barneverntjenesten og én undersøkelse til ansatte i andre tjenester som 

arbeider tett med barn og unge, og som skal samarbeide med barneverntjenesten; barnehager, 

skoler, pedagogisk-psykologisk tjeneste og helsestasjoner. Spørsmålene i undersøkelsene tar 

utgangspunkt i konkrete bestemmelser i barnevernloven om forebyggende arbeid, herunder 

samarbeid mellom tjenester, og i lovverk om ulike tjenesters opplysningsplikt til barneverntjenesten.  

 

Før vi sendte ut spørreundersøkelsene, ba vi personer i kommunens administrasjon om å gjennomgå 

testversjon av undersøkelsene og gi oss eventuelle kommentarer eller innspill. Enhetsleder 

barneverntjenesten og rådgiver forebyggende barnevern fikk 30.4.2014 utkast til undersøkelsen til 

barneverntjenesten for gjennomgang og innspill. Den 6.5.2014 sendte vi utkast til undersøkelsen 

som var til øvrige aktuelle tjenester, til rådgiver for forebyggende barnevern. På vår oppfordring 

sendte hun testversjonen av undersøkelsen videre til enhetsledere for kommunale barnehager, 

forebyggende helsetjenester og PPT og skolefaglig rådgiver for gjennomgang og innspill. Det var 

én enhetsleder innenfor barnehage som gav tilbakemelding, og hun skrev i epost til oss at de ikke 

hadde kommentarer eller innspill.  

 

Alle ansatte i barneverntjenesten, med unntak av enhetsleder og fem personer i merkantile stillinger 

som ikke skulle besvare spørreundersøkelsen, fikk undersøkelsen fra oss på epost 28.5.2014. Vi 

avsluttet undersøkelsen 13.6.2014 med en svarprosent på 78, som vil si at vi fikk svar fra 54 av de 

totalt 69 som vi sendte spørreundersøkelsen til. Alle avdelingene i barneverntjenesten er representert 

i vår presentasjon av resultatene fra undersøkelsen. I tabell 1 nedenfor viser vi antallet svar fra den 

enkelte avdeling i barneverntjenesten og hvor stor prosentandel disse svarene utgjør blant de totalt 

54 ansatte som besvarte undersøkelsen. 

 
Tabell 1: Svarfordeling blant de 54 ansatte i barneverntjenesten som svarte på spørsmålet ved hvilken avdeling 

arbeider du?  

Avdeling i barneverntjenesten Antall svar  

Mottak- og oppfølgingsavdelingen 14 (26 %) 

Tiltaksavdelingen 18 (33 %) 

Omsorgsavdelingen 10 (19 %) 

Ressursavdelingen (inkl. fag- og utviklingskonsulenter) 5 (9 %) 

Barnevernvakta 7 (13 %) 

Totalt 54 

 

Spørreundersøkelsen til de andre tjenestene sendte vi på epost 2.6.2014. Da vi avsluttet 

undersøkelsen 29.8.2014, hadde vi fått svar fra 81 av totalt 148 personer i ulike tjenester som 

arbeider med barn og unge. Den samlede svarprosenten på denne undersøkelsen ble 55, og 

tilhørighet til type virksomhet/tjeneste blant de 81 personene, antall mottakere og antall besvarelser 

(med prosent i parentes) fremgår av tabell 2 nedenfor. 
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Tabell 2: Tjenester i Tromsø kommune som mottok spørreundersøkelsen fra oss, mottakere og aktuelle 

respondenter, antall respondenter som mottok undersøkelsen og antall mottatte besvarelser 

Virksomhet/tjeneste Mottakere av undersøkelsen Antall mottakere av 

undersøkelsen 

Antall svar (%) 

Kommunale barnehager Fagledere 39 25 (64 %) 

Private barnehager Styrere/daglig ledere 54 24 (44 %) 

Kommunale skoler Rektorer 40 18 (45 %) 

Private skoler Rektorer 3 3 (100 %) 

PPT Teamledere 7 6 (86 %) 

Helsestasjoner Avdelingsledere 5 5 (100 %) 

Totalt antall  148 81 

 

I spørreundersøkelsen ba vi de fra barnehager og skoler om å oppgi om deres arbeidsplass var 

kommunal eller privat, og i spørreundersøkelsen til barneverntjenesten ba vi de ansatte gi sin 

vurdering på spørsmålene om barnehager og skoler avhengig av eierform. Formålet var å få frem 

eventuelle forskjeller avhengig av eierform21. 

 

Når det gjelder politiets oppfatninger av samarbeidet med barneverntjenesten, har vi hatt samtale 

med leder for politiets ungdomsgruppe U18, leder av seksjon for vold og sedelighet og koordinator 

for familievold og seksuelle overgrep. U18 i politiet jobber blant annet med tidlig innsats ovenfor 

unge, herunder gjennom utadrettet virksomhet og følger opp ungdom blant annet gjennom 

straffereaksjon ungdomsoppfølging og ungdomsstraff. Seksjon for vold og sedelighet etterforsker 

alle volds- og overgrepssaker i Tromsø. Familievoldskoordinators ansvarsområde er Troms 

politidistrikt. Leder U18 hadde i forkant av samtalen med revisor avklart med stasjonssjefen ved 

Tromsø politistasjon at disse tre kunne uttale seg til KomRev NORD om det foreliggende temaet.  

 

Foranstående redegjørelse viser at vi har innhentet data fra omfattende skriftlig materiale som 

inneholder relevante opplysninger om Tromsø kommunes systemer og praksis for forebyggende 

arbeid blant barn og unge.  

 

Mottakerne av våre spørreundersøkelser er kommunalt ansatte som er tillagt ansvar og oppgaver for 

forebyggende arbeid blant barn og unge. Svarene fra respondentene i spørreundersøkelsene har 

derfor relevans for denne problemstillingen med utledete revisjonskriterier. Svarprosentene på 

spørreundersøkelsene anser vi samlet som tilstrekkelige for å kunne vurdere kommunens system for 

forebyggende barnevern til tross for at vi fra de private barnehagene og kommunale skolene fikk 

svar fra under halvparten av de som mottok undersøkelsen. I denne forbindelsen vektlegger vi at 

alle de kommunale barnehageenhetene er representert blant respondentene, og at vi fikk svar fra alle 

typer grunnskoler: barneskoler, barne- og ungdomsskoler og ungdomsskoler. Dermed er tjenester 

lokalisert i ulike bydeler/deler av kommunen representert i spørreundersøkelsen. Vi har innhentet 

synspunkter fra 81 ulike tjenestesteder som arbeider med barn og unge, og som vi viste i tabell 2 

ovenfor, er alle typer virksomheter som vi ønsket besvarelser fra, representert. De vi har intervjuet, 

er ansatte i kommunen og politiet som har ansvar for og kunnskap om det området revisjonens 

undersøkelse gjelder.  

 

Vi kan ikke se noen vesentlige uoverensstemmelser mellom data vi har innhentet fra de ulike kildene 

for informasjon om kommunens praksis på det undersøkte området. Etter dette mener vi å ha 

innhentet gyldige og pålitelige data for å kunne gjøre vurderinger opp mot revisjonskriteriene og 

problemstillingen som gjelder forebyggende arbeid blant barn og unge.  

                                                 
21 Vi fant ikke vesentlige forskjeller i svarene som ble gitt fra de ulike gruppene av respondenter. Som det fremgår av 

kapittel 5 og 6 presenterer vi svarene vi fikk fra skolene samlet.  
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3.3 Problemstilling 3 – barneverntjenestens internkontroll 

For å besvare problemstilling 3 har vi fått muntlige og skriftlige opplysninger fra barnevern-

tjenestens enhetsleder om tjenestens planer for innføring av revidert internkontrollsystem. Vi mener 

at muntlige og skriftlige opplysninger fra enhetsleder er relevante data, og at datagrunnlaget er 

tilstrekkelig fordi vi har snakket med den personen i barneverntjenesten som har ansvaret for 

virksomhetens internkontrollsystem og som dermed kan si noe om det vi undersøker. 

 

3.4 Generelt om datamaterialets pålitelighet og gyldighet 

Revisjonen har vurdert eventuelle feilkilder i det innsamlede datamaterialet og har sammenliknet de 

ulike typene data med hverandre for å avdekke eventuelle motsetninger i opplysninger som 

fremkommer i dem. Vi har også framlagt datamaterialet for rådgiver forebyggende barnevern og 

enhetsleder i barneverntjenesten og korrigert og supplert i faktaopplysningene som vi hadde lagt til 

grunn. Ansatte i politiet som har bidratt med informasjon i undersøkelsen, har også fått fremlagt for 

verifisering de delene av rapporten hvor opplysninger fra dem er brukt. På bakgrunn av forannevnte 

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

i datamaterialet som presenteres i rapporten. Påliteligheten og gyldigheten i det presenterte 

datamaterialet er også søkt sikret gjennom revisjonens interne kvalitetssystem. 

 

3.5 Avgrensing av prosjektet  

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

formulert for dette forvaltningsrevisjonsprosjektet. Det vil si at prosjektet ikke er en fullstendig 

gjennomgang av alle de oppgavene som ligger til barneverntjenesten eller alle de områdene hvor 

Tromsø kommune plikter å arbeide forebyggende.  

 

I kapittelet hvor vi presenterer forebyggende virksomhet i Tromsø kommune fokuserer vi på de 

mest sentrale tiltakene som Tromsø kommune har implementert. Vi vurderer ikke 

hensiktsmessigheten, det faglige innholdet eller måloppnåelsen av tiltakene.  

 

I skrivende stund er Tromsø kommune i ulike prosesser med betydning for det forebyggende 

arbeidet blant barn og unge både på systemnivå og individnivå. Den siste politiske saken som vi 

omtaler i denne rapporten, er fra kommunestyrets møte 18.12.2014, og gjelder en modell for 

tverrfaglig arbeid kalt «Bedre Tverrfaglig Innsats»/«BTI». For å kunne gi så utfyllende oversikt som 

mulig over Tromsø kommune sitt system for forebyggende arbeid, omhandler rapporten også rutiner 

eller planer kommunen er i ferd med å implementere.  
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4  ORGANISATORISKE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE 

4.1 Generelt 

Tromsø kommune har i overkant av 70 000 innbyggere, og av disse er i underkant av 16 000 barn 

og unge under 18 år22. 

 

 
Figur 1: Organisasjonskart Tromsø kommune 

 

Kilde: http://www.tromso.kommune.no/om-kommunen.122505.no.html 
 

Tromsø kommunes virksomhet er organisert som vist i figur 1. Etter innføringen av parlamentarisme 

er alle resultatenheter og støtteenheter underlagt byrådsavdelinger. Den enkelte fagbyråden er 

øverste ansvarlig for sin byrådsavdeling og hver byrådsavdeling har en kommunaldirektør som har 

det administrative ansvaret for byrådsavdelingen og enhetene som ligger under den. De seks 

byrådsavdelingene skal være et støtteapparat for den politiske ledelsen og sørge for at byrådets 

politikk blir iverksatt. Kommunen har 76 resultatenheter og ett kommunalt foretak. 

Resultatenhetslederne har vide fullmakter og selvstendig økonomiansvar, herunder følger ansvar for 

drift av tjenestene, ansvar for kvalitet på tjenestene samt et arbeidsgiveransvar overfor 

medarbeiderne. Resultatenhetslederne rapporterer til kommunaldirektørene innenfor sitt 

virkeområde. 

                                                 
22 1. kvartal 2013. Kilde: http://www.ssb.no/befolkning/ 
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4.2 Byrådsavdeling for utdanning 

Tromsø kommune er gjennom ulikt lovverk pålagt å drive forebyggende arbeid. Ifølge 

barnevernloven § 3–1 skal kommunen skal følge nøye med i de forhold barn lever under, og finne 

tiltak som kan forebygge omsorgssvikt og atferdsproblemer. Dette forvaltningsrevisjonsprosjektet 

omhandler forebyggende arbeid som retter seg mot barn og unge under 18 år, og mye av det 

forebyggende arbeidet er forankret i Byrådsavdelingen for utdanning. Byrådsavdelingen ledes 

politisk av byråd for utdanning og administrativt av kommunaldirektør. Følgende enheter/områder 

er underlagt byrådsavdelingen for utdanning: 
 

 Skoler (27 enheter) 

 Skole- og barnehage (8 enheter) 

 Barnehager (6 områder) 

 Barneverntjenesten 

 Pedagogisk-psykologisk tjeneste 

 Forebyggende helsetjenester 

 Voksenopplæringen 

 Flyktningetjenesten 

 

4.2.1 Barneverntjenesten 

Barneverntjenesten har hovedansvar for å avdekke omsorgssvikt, atferds-, sosiale- og emosjonelle 

problemer så tidlig at varige problemer kan unngås, og sette inn tiltak i forhold til dette23. 

Barnevernloven regulerer ansvarsfordelingen mellom det kommunale barnevernet og statlig 

barnevernmyndighet. Kommunens ansvar for å utføre sine oppgaver er negativt avgrenset. Det vil 

si at kommunen har ansvar for å utføre de oppgaver som etter loven ikke er tillagt et statlig organ24. 

Barneverntjenesten skal på vegne av kommunen blant annet gi råd og veiledning til de som kommer 

i kontakt med barneverntjenesten, og skal foreta undersøkelser. Barneverntjenesten skal også fatte 

vedtak i saker om frivillige hjelpetiltak og i akuttsituasjoner. Videre har barneverntjenesten ansvar 

for å forberede saker for behandling i fylkesnemnda, iverksette og følge opp tiltak. Barnevernloven 

angir også at kommunen og barneverntjenesten har ansvar for å drive forebyggende virksomhet, 

herunder er barneverntjenesten pålagt å samarbeide med både statlige og kommunale instanser og 

bør samarbeide med frivillige organisasjoner.  

 

Barneverntjenesten i Tromsø kommune er organisert som vist i figur 2 nedenfor. 

 
  

                                                 
23 Jf. barnevernloven § 3-1 annet ledd 
24 Jf. barnevernloven § 2-1 
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Figur 2: Organisasjonskart barneverntjenesten i Tromsø kommune 

 
Kilde: saksfremlegg 31.10.2012 til kommunestyrets sak 212/12 

 

Barneverntjenesten i Tromsø kommune flyttet til nye lokaler i 2011 og implementerte da også en 

ny organisering av tjenesten med den hensikt å unngå å komme i en slik situasjon som tidligere år 

med lange ventelister. Formålet var også å øke kompetansen til den enkelte medarbeider og tjenesten 

generelt. Organiseringen innebærer ytterligere grad av spesialisering av tjenesten i henhold til barns 

alder og problematikk25. På bakgrunn av økende saksmengde på enkelte områder gjorde 

barneverntjenesten justeringer i dimensjoneringen av enkelte team/avdelinger26. Barneverntjenesten 

er delt inn i fem avdelinger27.  

 

Mottaks- og oppfølgingsavdelingen arbeider med mottak av nye meldinger til tjenesten, 

gjennomfører undersøkelser og gir videre oppfølging i saker vedrørende vold og seksuelle overgrep 

mot barn (voldsteam), samt i saker med ungdom med utagerende atferd (atferdsteam).  

Tiltaksavdelingen arbeider med familiene hvor det iverksettes frivillige hjelpetiltak, og 

omsorgsavdelingen arbeider med barn under offentlig omsorg som bor i fosterhjem og på 

institusjon. Ressursavdelingen ble etablert i 2011. Avdelingen har ansvar for å utføre og koordinere 

hjelpetiltakene i familiene. De ulike hjelpetiltakene “bestilles” av de øvrige avdelingene. 

Barnevernvakta er lokalisert på Tromsø Politistasjon og er barneverntjenestens akuttberedskap på 

dag- og kveldstid og betjener alarmtelefonen for barn og unge i regionen. 

 

Barneverntjenesten startet i april 2013 et såkalt “mottaksprosjekt” for mottak av meldinger til 

barneverntjenesten. Formålet var å effektivisere, systematisere og arbeide kvalitativt bedre med de 

meldingene tjenesten mottar.  

 

I diagram 1 nedenfor viser vi de ti tjenestene/aktørene/personene som hyppigst meldte bekymring 

til barneverntjenesten i 2013.  

 
  

                                                 
25 Jf. Tromsø kommunes årsmelding 2011 s. 29 
26 Jf. Tromsø kommunes årsmelding 2012 s. 36 
27 Beskrivelser av de ulike avdelingene er hentet fra saksfremlegg Rapportering barneverntjenesten – 2011 plan for 

oppfølging av tilsynsførere- barnevernet, 24.2.2012. 
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Diagram 1: Meldere av bekymring om barn til barneverntjenesten i Tromsø kommune 

 
Kilde: saksfremstilling 23.1.2014 til møte i Utdanning-, kultur og idrettskomiteen 18.2.2014/KomRev NORD 

 

Politiet, andre privatpersoner, skole og barneverntjenesten har meldt flest bekymringer om barn og 

unge. Ifølge enhetsleder i barneverntjenesten har ikke PPT sendt noen bekymringsmeldinger i 2013 

eller i 2014. Manglende foreldreferdigheter, foreldrenes rusmisbruk og barnets atferd/kriminalitet 

var årsakene som ble vist til i de fleste bekymringsmeldingene til barneverntjenesten i 2013. 

Årsakene til bekymring for barn og unge fordelte seg i 2013 på følgende måte:  

 
Tabell 3: Type bekymring, antall meldinger med de nevnte bekymringene og andel av det totale antallet 

bekymringsmeldinger 

Type bekymring Antall meldinger Prosent 

Manglende foreldreferdigheter 159 21,45 % 

Foreldrenes rusmisbruk 120 16,2 % 

Barnets atferd/kriminalitet 109 14,7 % 

Konflikter i hjemmet 95 12,8 % 

Vold i hjemmet 95 12,8 % 

Andre forhold hos foreldrene 94 12,7 % 

Fysisk mishandling 60 8 % 

Foreldrenes psykiske lidelse 56 7,55 

Andre forhold hos barnet 55 7,4 % 
Kilde: saksfremstilling 23.1.2014 til møte i Utdanning-, kultur og idrettskomiteen 18.2.2014/KomRev NORD 
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5 SAKSBEHANDLING 

Er saksbehandlingen ved barneverntjenesten i Tromsø kommune i henhold til sentrale krav 

i regelverket? 

 Overholder barneverntjenesten lovpålagte tidsfrister for gjennomgang av meldinger 

og gjennomføring av undersøkelser? 

 Gir barneverntjenesten tilbakemelding til den som har meldt en bekymring? 

 Har barneverntjenesten utarbeidet enkeltvedtak om hjelpetiltak i tråd med sentrale 

krav i regelverket? 

5.1 Gjennomgang av meldinger og gjennomføring av undersøkelser 

 

 
 

5.1.1 Bekymringsmeldinger 

Revisors funn 

I tabellene 4 til 6 nedenfor viser vi antallet meldinger barneverntjenesten mottok i henholdsvis 2011, 

2012 og 2013, og antallet meldinger som ble gjennomgått totalt og innen én uke. For å se utviklingen 

over de tre årene har vi i kolonnen lengst til høyre gjengitt antallet henlagte meldinger.  

 
Tabell 4: Meldinger 2011 

Antall mottatte 

meldinger 

Gjennomgått  Herav gjennomgått innen 1 

uke 

Henlagte 

meldinger 

655 654 654 52 
Kilde: rapporteringsskjemaene for kommune pr. 30.6.2011 og pr. 31.12.2011 

 

Tabell 5: Meldinger 2012 

Antall mottatte 

meldinger 

Gjennomgått Herav gjennomgått innen 1 

uke 

Henlagte 

meldinger 

652 654 654 87 
Kilde: rapporteringsskjemaene for kommune pr. 30.6.2012 og pr. 31.12.2012 

 

Tabell 6: Meldinger 2013 

Antall mottatte 

meldinger 

Gjennomgått Herav gjennomgått innen 1 

uke 

Henlagte 

meldinger 

727 728 714 179 
Kilde: rapporteringsskjemaene for kommune pr. 30.6.2013 og pr. 31.12.2013 

 

Vi ser at barneverntjenesten gjennomgikk alle de innkomne bekymringsmeldinger i årene 2011 og 

2012 innen én uke og at barneverntjenesten brukte mer enn én uke på å gjennomgå 14 av meldingene 

i 2013.  

Revisjonskriterier: 
 Barneverntjenesten i Tromsø kommune skal: 

 snarest, og senest innen en uke gjennomgå innkomne meldinger og vurdere om meldingen skal følges opp 
med undersøkelser 

 dersom den finner grunn til å undersøke et forhold, gjennomføre undersøkelsen snarest og innen tre 
måneder eller i særlige tilfeller innen seks måneder 

 
Kilde: Barnevernloven §§ 4-2, 4-3 og 6-9. 
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I vår gjennomgang av mapper undersøkte vi om barneverntjenesten har dokumentasjon for tidsbruk 

på gjennomgang av innkomne meldinger. I 26 av de undersøkte mappene fant vi 

bekymringsmelding om barnet/ungdommen. Vi så også at barneverntjenesten har et eget skjema for 

å fylle inn informasjon om den mottatte bekymringsmeldingen; blant annet tidspunktet for mottak 

av meldingen, gjennomgang av meldingen og konklusjon etter gjennomgang av meldingen. 

 

For 24 av de 26 bekymringsmeldingene fant vi dokumentasjon som viste noe om 

barneverntjenestens håndtering av bekymringsmeldingen, og for disse 24 hadde barneverntjenesten 

dokumentert at meldingen var gjennomgått innen én uke.  

 

I fire av mappene hvor det var dokumentert at meldingen var gjennomgått innen én uke, fant vi 

imidlertid ikke dokumentert konklusjonen av gjennomgangen av meldingen, det vil si om meldingen 

skal følges opp med undersøkelser eller henlegges. Imidlertid viste øvrig dokumentasjon i disse fire 

mappene at barneverntjenesten hadde fulgt opp meldingene med undersøkelser. 

 

Revisors vurdering 

På bakgrunn av ovennevnte funn er revisors vurdering at barneverntjenesten for de fleste 

bekymringsmeldinger de mottar, overholder kriteriet om innen én uke fra meldingen er mottatt skal 

den gjennomgås og det skal vurderes om den skal følges opp med undersøkelser, jf. barnevernloven 

§ 4-2. Det var avvik fra lovbestemt tidsfrist i 14 av sakene som inngikk i vår undersøkelse. 

 

5.1.2 Undersøkelser 

Revisors funn 

Ifølge barneverntjenestens halvårlige rapporteringer til Fylkesmannen i Troms har tjenesten i årene 

2011, 2012 og 2013 gjennomført henholdsvis 567, 602 og 549 undersøkelser. I tabellene 7 til 9 

nedenfor viser vi antall avsluttede undersøkelser for henholdsvis 2011, 2012 og 2013, og om disse 

ble avsluttet innen tre måneder, i løpet av tre til seks måneder eller etter seks måneder. For 

undersøkelser som har tatt mellom tre og seks måneder å avslutte, har vi i parentes oppgitt i hvor 

mange tilfeller det foreligger beslutning om utvidet undersøkelsestid28. Undersøkelser som har tatt 

mellom tre og seks måneder å gjennomføre uten beslutning om utvidet undersøkelsestid og 

undersøkelser som har tatt mer enn seks måneder, regnes som fristbrudd.  

 
Tabell 7: Undersøkelser 2011 

Antall 

avsluttede 

undersøkelser 

 Undersøkelsestid 

Innen 3 måneder I løpet av 3-6 måneder Mer enn 6 måneder 

556 451 103 (102) 2 
Kilde: rapporteringsskjemaene for kommune pr. 30.6.2011 og 31.12.2011 
 

Vi ser at flertallet av undersøkelsene ble gjennomført innen tre måneder, 103 undersøkelser tok 

mellom tre og seks måneder å gjennomføre, og av disse 103 var det for én undersøkelse ikke 

besluttet utvidet undersøkelsestid. To av undersøkelsene tok mer enn seks måneder å gjennomføre.   

 
  

                                                 
28 Kommunens beslutning må godkjennes av fylkesmannen 
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Tabell 8: Undersøkelser 2012 

Antall 

avsluttede 

undersøkelser 

 Undersøkelsestid 

Innen 3 måneder I løpet av 3-6 måneder Mer enn 6 måneder 

590 521 69 (69) 0 
Kilde: rapporteringsskjemaene for kommune pr. 30.6.2012 og 31.12.2012 
 

Av 590 avsluttede undersøkelser i 2012 ble 521 gjennomført innen tre måneder og for alle de 69 

undersøkelsene som tok mellom tre og seks måneder å gjennomføre, forelå det beslutning om 

utvidet undersøkelsestid. Ingen av undersøkelsene tok mer enn seks måneder å gjennomføre.  
 

Tabell 9: Undersøkelser 2013 

Antall 

avsluttede 

undersøkelser 

 Undersøkelsestid 

Innen 3 måneder I løpet av 3-6 måneder Mer enn 6 måneder 

394 305 76 (46) 13 
Kilde: rapporteringsskjemaene for kommune pr. 30.6.2013 og 31.12.2013 
 

For undersøkelsene som tok mellom tre og seks måneder var det besluttet forlenget undersøkelsestid 

i 46 av sakene. Vi ser i tabell 9 at 13 av 394 undersøkelser tok mer enn seks måneder å gjennomføre. 

 

Som vi redegjorde for ovenfor fant vi ved mappegjennomgangen 26 mapper som inneholdt 

bekymringsmelding og at 24 av disse var fulgt opp med undersøkelse. Vi har undersøkt om 

barneverntjenesten har dokumentasjon for tidsbruken for gjennomføring av undersøkelser. Vi fant 

dokumentasjon i 23 av mappene som sier noe om tidsbruk for undersøkelsen: 

 16 av de undersøkte mappene inneholdt enkeltvedtak datert innen tre måneder etter mottak 

av bekymringsmelding 

 I tre av mappene fant vi dokumentasjon for at saken var henlagt 

 I to av mappene var det dokumentasjon for at det var besluttet utvidelse av tre-

månedersfristen 

 Dokumentasjon i to mapper tilsa at undersøkelsen ikke var avsluttet innen tre måneder: 

barneverntjenesten hadde bedt annen tjeneste om opplysninger senere enn tre måneder fra 

mottak av bekymringsmeldingen. 

 

Revisors vurdering 

Barneverntjenesten overholdt i 2011 det utledete kriteriet om at undersøkelsen skal gjennomføres 

snarest og innen tre måneder eller i særlige tilfeller seks måneder i 553 av 556 avsluttede 

undersøkelser, jf. barnevernloven § 6-9. Det var avvik fra lovbestemt tidsfrist i tre av de 556 

undersøkelsessakene i 2011.  

 

I 2012 overholdt barneverntjenesten lovbestemt tidsfrist i alle undersøkelsessakene, jf. 

barnevernloven § 6-9. 

 

I 2013 ble 351 av 394 undersøkelser gjennomført innen lovens frister, og revisjonskriteriet er således 

overholdt av barneverntjenesten for disse undersøkelsene. Barneverntjenesten overholdt ikke 

lovpålagt frist for tidsbruk i 43 av 394 undersøkelsessaker, jf. barnevernloven § 6-9.  

  

På bakgrunn av ovennevnte er revisors vurdering at barneverntjenesten i de fleste 

undersøkelsessakene overholder kriteriet om at undersøkelser skal gjennomføres innen tre måneder 

eller i særlige tilfeller innen seks måneder, jf. barnevernloven § 6-9. Det var tre avvik fra 

barnevernlovens tidsfrister i 2011 og 43 avvik fra lovens frister i 2013. 
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5.2 Tilbakemelding til melder 

 

 
 

Revisors funn  

Vår gjennomgang av mapper viste at i 15 av de 26 tilfellene det var meldt bekymring, hadde 

barneverntjenesten dokumentasjon for å ha sendt melderne tilbakemelding innen tre uker fra mottak 

av meldingen.  

 

23 av de 26 bekymringsmeldingene var fra såkalte offentlige meldere. Vi fant dokumentasjon i én 

mappe for at den offentlige melderen hadde fått ny tilbakemelding om at undersøkelsen var 

gjennomført. I tabellen nedenfor har vi oppsummert våre funn. 

 
Tabell 10: oversikt over meldere og tilbakemeldinger etter revisjonens mappegjennomgang 

Meldere og antall 

bekymringsmeldinger 

Tilbakemelding Ny tilbakemelding 

Ja Nei Ja Nei 
Privat                               3 2 1 Ikke relevant 

Skolen                             7 5 2 - 7 

Politiet                             6 4 2 - 6 

UNN                               3 2 1 - 3 

Sos. Med. Senter             1 - 1 - 1 

Barnehage                       1 - 1 - 1 

Bufetat                            2 1 1 - 2 

Lege                               1 1 - - 1 

Omsorgtj.                       1 - 1 - 1 

Flyktningmottak             1 - 1 1 - 

26 meldinger (herunder 23 fra 

offentlige meldere) 

15 11 1 22 

 

 

Revisors vurdering 

Revisors vurdering er at for 15 av de 26 undersøkte bekymringsmeldingene har barneverntjenesten 

dokumentasjon i klientmappen for å ha overholdt kriteriet om at innen tre uker fra mottak av en 

melding, skal barneverntjenesten sende tilbakemelding til melderen. For disse 15 tilbakemeldingene 

har barneverntjenesten overholdt kriteriet om hva tilbakemeldingen skal opplyse om.  

 

Vår vurdering er også at barneverntjenesten for 22 av de 23 undersøkte bekymringsmeldingene fra 

offentlige meldere, mangler dokumentasjon for å ha overholdt kriteriet om at ny tilbakemelding skal 

sendes når undersøkelsen er gjennomført. 

 

  

Revisjonskriterier: 
 Barneverntjenesten i Tromsø kommune skal: 

 innen tre uker fra mottak av en melding, gi melder bekreftelse på at meldingen er mottatt 

 gi offentlige meldere beskjed dersom det er åpnet undersøkelsessak og gi ny tilbakemelding om at 
undersøkelsen er gjennomført 

 ved tilbakemelding til offentlige meldere opplyse om saken er henlagt, eller om barneverntjenesten følger 
opp saken videre  

        Kilde: barnevernloven § 6-7 a 
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5.3 Vedtak om hjelpetiltak 

 

 
 

Revisors funn  

Ved vår mappegjennomgang fant vi 32 enkeltvedtak for nærmere undersøkelse. Vi fant at vedtakene 

var skrevet i en mal, og gjennom overskriftene på de 32 vedtakene var det tydelig hva vedtakene 

gikk ut på. Eksempler på overskrifter var «vedtak om oppfølging i hjemmet», «råd, veiledning, 

miljøterapeut, dekning av 100 % barnehageplass, samarbeidsmøter med barnehage og 

barneverntjenesten» og «økonomisk stønad».  

 

I mappegjennomgangen fant vi følgende: 

 Alle de undersøkte vedtakene var begrunnet og begrunnelsen var gitt samtidig med at 

barneverntjenesten hadde truffet vedtaket  

I to av vedtakene var det i begrunnelsen vist til tidligere vedtak. For det ene av disse vedtakene kan 

det diskuteres om kravet om «samtidig» begrunnelse var oppfylt. I vedtaket fra 2013 viste 

barneverntjenesten til et tidligere vedtak fra 2010. Det nyeste vedtaket inneholdt samme tiltak som 

tidligere, men vi kunne ikke finne dokumentasjon for at vedtaket fra 2010 var lagt ved, det vil si at 

det var vanskelig å finne begrunnelsen for vedtaket. I det andre tilfellet hadde det gått kort tid 

mellom tidspunktene for de to vedtakene, og det var enklere å finne begrunnelsen for det nyeste 

vedtaket. 

 

 I alle vedtakene var det i begrunnelsen vist til hvilke regler vedtaket bygger på. 

I de fleste vedtakene har barneverntjenesten vist til den konkrete bestemmelsen som ligger til grunn 

for hjelpetiltaket. Som eksempel i «vedtak om besøkshjem» hadde barneverntjenesten gjengitt 

barnevernloven § 4-4 (2)29. Vi fant imidlertid at i mange av vedtakene var hele barnevernloven § 4-

4 henvist til. Det kan stilles spørsmål ved om vedtaket viser til reglene når det også vises til deler  

av bestemmelsen som ikke er relevant for det konkrete tiltaket. Som eksempel var det i et vedtak 

om «oppfølgingssamtaler» vist til hele bestemmelsen. 

 

 I 30 av de 32 enkeltvedtakene har barneverntjenesten vist til de faktiske forhold som vedtaket 

bygger på 

I vedtaket hvor vi vurderte at kravet om gjengivelse av faktiske forhold ikke var oppfylt, fant vi at 

barneverntjenesten hadde vist til et vedtak fra 2010 (samme vedtak som omtalt i første kulepunkt). 

Det var mange og ulike typer dokumenter i mappa som viste oppfølging av barnet i perioden mellom 

                                                 
29 «Barneverntjenesten skal, når barnet på grunn av forholdene i hjemmet eller av andre grunner har særlig behov for 

det, sørge for å sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien, f.eks. ved å oppnevne støttekontakt, ved å sørge for at 

barnet får plass i barnehage, eller ved avlastningstiltak i hjemmet. […]». Bestemmelsen er endret fra og med 

1.1.2014 ved blant annet at eksempellisten over aktuelle hjelpetiltak er fjernet, jf. Prop. 106 L (2012-2013).  

Revisjonskriterier: 
Barneverntjenesten skal ved saksbehandlingen av enkeltvedtak om hjelpetiltak: 

 sørge for at vedtaket er begrunnet 

 gi begrunnelsen samtidig med at vedtaket treffes 

 gi begrunnelse som viser til de regler vedtaket bygger på 

 gi begrunnelse som nevner de faktiske forhold som vedtaket bygger på 

 gi partene skriftlig underretning om vedtaket så snart som mulig 

 sørge for å gi partene opplysninger om klageadgang, klagefrist, klageinstans, nærmere fremgangsmåte 
ved klage og retten til å se sakens dokumenter 

Kilder: forvaltningsloven §§ 24, 25, 27 
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de to vedtakene. Avstanden i tid og mengden dokumentasjon gjorde det uklart hvilke faktiske 

forhold vedtaket bygget på. 

 

 For alle de undersøkte vedtakene om hjelpetiltak tilsier den skriftlige dokumentasjonen at 

partene har fått skriftlig underretning om vedtaket så snart som mulig. 

Vedtaket og underretningen var i samme brev i alle de undersøkte mappene. 

 

 For alle de undersøkte vedtakene fant vi at barneverntjenesten hadde opplyst partene i 

underretningen om klageadgang, klagefrist, klageinstans, nærmere fremgangsmåte ved 

klage og retten til å se sakens dokumenter. 

 

 

Revisors vurdering 

Revisors vurdering er at barneverntjenesten for 30 av de 32 undersøkte enkeltvedtakene har 

overholdt alle kriteriene om at vedtak skal begrunnes, at begrunnelsen skal gis samtidig med 

vedtaket, at partene skal underrettes om vedtaket så snart som mulig og få opplysninger om 

klageadgang, jf. forvaltningsloven §§ 24, 25 og 27. To av de 32 undersøkte enkeltvedtakene 

inneholdt ikke henvisning til faktiske forhold som vedtaket bygget på.  

 

5.4 Oppsummering 

Ifølge KomRev NORDs undersøkelser, basert på barneverntjenestens rapporteringer til 

Fylkesmannen i Troms, overholdt barneverntjenesten i Tromsø kommune tidsfristen på én uke for 

gjennomgang av innkomne bekymringsmeldinger i 2011 og i 2012. I 2013 var det fristbrudd for 14 

av de innkomne meldingene, jf. barnevernloven § 4-2.  

 

Når det gjelder fristene for gjennomføring av undersøkelser, viser vår undersøkelse, basert på 

barneverntjenestens rapporteringer til Fylkesmannen i Troms, at barneverntjenesten i 2012 

overholdt lovpålagt tidsfrist i alle undersøkelsessakene. Barneverntjenesten overholdt lovpålagt 

tidsfrist i de fleste undersøkelsessakene i 2011 og 2013, men det var avvik fra lovens krav i tre av 

556 undersøkelsessaker i 2011 og i 43 av 394 undersøkelsessaker i 2013, jf. barnevernloven § 6-9. 

 

Av 26 undersøkte klientmapper som inneholdt bekymringsmelding mottatt av barneverntjenesten i 

2013, hadde barneverntjenesten dokumentasjon i klientmappene for at det var sendt tilbakemelding 

i henhold til barnevernloven § 6-7a annet og tredje ledd i 15 av tilfellene. 23 av de 26 undersøkte 

klientmappene inneholdt bekymringsmelding fra såkalt offentlig melder, og vår undersøkelse viste 

at for 22 av disse 23 melderne mangler barneverntjenesten dokumentasjon i klientmappene for å ha 

sendt tilbakemelding da undersøkelsen var gjennomført, jf. barnevernloven § 6-7a tredje ledd. 

 

Av 32 undersøkte enkeltvedtak var 30 i henhold til alle de utledete revisjonskriteriene om utforming 

av enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven § 24, 25 og 27. To av enkeltvedtakene viste etter revisors 

vurdering ikke til de faktiske forhold som vedtaket bygger på, og for det ene vedtaket er vurderingen 

at henvisningen til et tidligere vedtak ikke gjorde det klart hva som var bakgrunnen for vedtaket. 

 

5.5 Konklusjon 

På bakgrunn av våre funn og vurderinger er revisors konklusjon på problemstilling 1 at de delene 

av saksbehandlingen ved barneverntjenesten i Tromsø kommune som KomRev NORD har 

undersøkt, i stor grad er i henhold til sentrale krav i regelverket.  



KomRev NORD IKS Barnevern i Tromsø kommune 

 

26 

 

 Barneverntjenesten overholder lovpålagte tidsfrister for gjennomgang av meldinger og 

gjennomføring av undersøkelser i flertallet av sakene 

 Barneverntjenesten kan ikke dokumentere i alle saker at den overholder lovens krav om å 

sende tilbakemelding til melder 

 Barneverntjenesten har med unntak for to av de undersøkte sakene utarbeidet enkeltvedtak 

om hjelpetiltak i tråd med sentrale krav i regelverket. 
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6 FOREBYGGENDE ARBEID BLANT BARN OG UNGE  

Har Tromsø kommune et system for forebyggende barnevern i tråd med regelverket? 
 

6.1 Forankring på øverste politiske og administrative nivå og i overordnet planverk 

 

 
 

Revisors funn 

En gjennomgang av protokoller fra møter i kommunestyret i Tromsø i perioden 2009 til og med 

oktober 2014 viser at øverste politiske nivå ved flere anledninger har behandlet saker som vedrører 

barn og unge i kommunen. Revisor oppfatter at de tre kommunestyresakene 49/12 Rapportering 

barneverntjenesten 2011 – plan for oppfølging av tilsynsførere, 101/12 Samarbeidsavtale – 

utvikling av en nasjonal samarbeidsmodell – bedre tverrfaglig innsats (BTI) og 212/12 Melding om 

barneverntjenesten – utfordringer og mulige tiltak, behandlet henholdsvis 28.3., 19.6. og 

11.12.2012, har sentral betydning for Tromsø kommunes system for forebyggende arbeid blant barn 

og unge. 

 

I sak 49/12 ba kommunestyret byrådet om å foreta en «grundig analyse av de bakenforliggende 

årsaker til den store økningen i antall bekymringsmeldinger og undersøkelser. Analysen må gi 

eksakt informasjon om i hvilken grad systemiske endringer i og rundt barneverntjenesten har ledet 

til økning, og om hvordan samfunnsmessige endringer, både på makro- og lokalnivå, påvirker 

tallene», jf. vedtakets pkt. 4. På bakgrunn av analysen skulle byrådet utarbeide en melding om 

barneverntjenesten i Tromsø kommune som blant annet skulle omhandle gjeldende regelverk, 

utviklingen vedrørende bekymringsmeldinger, undersøkelser, hjelpetiltak, omsorgsovertakelser og 

forebyggende tiltak samt utfordringer og mulige løsninger, jf. vedtakets pkt. 5. 

 

Meldingen som kommunestyret bestilte, ble lagt frem i sak 212/12. Kommunestyret tok «Melding 

om barneverntjenesten – utfordringer og mulige tiltak» til orientering30, og vedtok at: 

 Tromsø kommune ønsker å se nærmere på den tverrfaglige samhandlingen omkring 

barnevern mellom ulike kommunale enheter. For å gjøre dette ønskes et bredere 

kunnskapsgrunnlag. 

 Det settes ned en arbeidsgruppe bestående av representanter for samtlige enheter som 

arbeider med vern av barn og unge for å fremme en helhetlig gjennomgang av den 

tverrfaglige samhandlingen omkring barnevern. 

 Gjennomgangen bør ta for seg status i dag, utfordringer og løsninger for å styrke arbeidet 

med vern av barn og unge i Tromsø kommune. 

 

Arbeidsgruppen ble utpekt i mai 2013 og har bestått av enhetsledere for forebyggende helsetjenester, 

barneverntjenesten, NAV, tildelingskontoret, koordinerende enhet, Fritid, kultur- og idrettsenheten, 

skole- og barnehagefaglige rådgivere og rådgiver forebyggende barnevern. Resultatet fra 

                                                 
30 Jf. vedtakets pkt. 1 

Revisjonskriterier: 

 Tromsø kommune bør sørge for at det forebyggende arbeidet er forankret på øverste politiske og 
administrative nivå. 

 Tromsø kommune bør sørge for at det forebyggende arbeidet er forankret i kommunens overordnede 
planverk. 

Kilde: Rundskriv Q-16/2007  
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arbeidsgruppens arbeid ble lagt frem for Utdannings-, kultur- og idrettskomiteen 18.3.2014, i sak 

10/14 Rapport fra arbeidsgruppe – melding om barneverntjenester. I rapporten redegjør 

arbeidsgruppen blant annet for fem ulike løsningsforslag som ifølge gruppen skal sikre en helhetlig 

utvikling av det forebyggende arbeidet og tidlig tverrfaglig innsats overfor utsatte barn og unge i 

kommunen. Komiteen vedtok at «Byrådet iverksetter utredning og gjennomføring av de fem 

løsningsforslagene som er skissert i saksfremleggets punkt 3.».  

 

De fem løsningsforslagene er i rapporten benevnt som31: 

1. Overordnet strategi og organisering for arbeid med barn og unge 

2. Arena for tverrfaglig samarbeid 

3. Foreldrestøttende arbeid 

4. Felles kompetanseplattform for arbeid med utsatte barn og unge 

5. Organisering av forebyggende hjelpetilbud til utsatte barn og unge 

 

Kommunestyret i Tromsø vedtok 19.6.2012, i sak 101/12 Samarbeidsavtale – utvikling av en 

nasjonal samarbeidsmodell – bedre tverrfaglig innsats (BTI), at kommunen skal delta i 

Helsedirektoratet sitt arbeid med den nasjonale samarbeidsmodellen «Bedre Tverrfaglig Innsats». 

Det er i utgangspunktet en dansk samarbeidsmodell som skal sikre helhetlig og koordinert innsats 

overfor barn, unge og familier det er knyttet bekymringer til32. Kommunestyret vedtok at arbeidet 

med modellen prosjektorganiseres og forankres i Byrådsavdeling for utdanning. For å implementere 

modellen ble det satt ned en styringsgruppe bestående av byråd for utdanning, kommunaldirektørene 

for utdanning og helse og omsorg, rådgiver forebyggende barnevern og enhetslederne for 

forebyggende helsetjenester, barneverntjenesten, skole og barnehage33. Enhetslederne var også i 

arbeidsgruppen som ellers besto blant annet av enhetsleder PPT, skole- og barnehagefaglige 

rådgivere og hovedtillitsvalgt34. 

 

Ulike overordnede planer i Tromsø kommune, vedtatt av kommunestyret, omtaler barn og unge og 

tverrfaglig arbeid for kommunens unge innbyggere og deres familier. Av Kommuneplan 2007-

201835 fremgår det at Tromsø kommune bør følge med på utviklingen av levekår for barnefamilier, 

og være oppmerksom på fattigdomsutvikling og sosial eksklusjon. Det fremgår videre at mange 

barn forteller om vanskelige livssituasjoner hvor årsaken i stor grad er det sosiale miljøet og 

familierelasjoner. Det står videre at levekårene i Tromsø er forbedret, men de er ulikt fordelt og at 

det derfor skal utarbeides en plan for forebyggende barnevern. Kommunen skal legge opp til en 

helhetlig strategi der forebyggende tiltak skal gjelde alle barn og unge i kommunen. Det står videre 

at i slike og beslektede planer er det viktig å se til at unge som faller utenfor organiserte tilbud både 

på grunn av økonomiske forhold, men også fordi dagens tilbud ikke treffer, gis oppmerksomhet. 

Om nødvendig bør slike forhold kartlegges gjennom egne prosjekter både med hensyn til hvor stor 

en slik gruppe er, og for å kunne gi andre tilbud. Kommunens strategi innenfor barns levekår er 

ifølge kommuneplanen å “sørge for at kommunale tjenester inngår i en helhet og utformes slik at 

de bidrar til å styrke lokalsamfunnenes kvaliteter og et godt og allsidig oppvekstmiljø.” 

 

I kommunens økonomiplan 2011-2014 ser vi at tverrfaglig arbeid med barn og unge er ett av 

rådmannens fokusområder i 2011, og det vises til kommunens deltakelse i Sjumilssteget36. I 

                                                 
31 Løsningsforslagene er relevante for vår videre fremstilling av kommunens system for forebyggende arbeid, og vi 

redegjør derfor nærmere for det enkelte forslag der det har relevans. 
32 http://tidligintervensjon.no/Bedre-tverrfaglig-innsats-BTI/ 
33 Jf. saksfremlegg 12.4.2012 til kommunestyrets sak 101/12 
34 Jf. Notat fra arbeidet i BTI-gruppa 2011 «Bedre Tverrfaglig Innsats i Tromsø kommune» 
35 Vedtatt av kommunestyret i sak 94/07, 19.6.2007 
36 Sjumilssteget omtales senere i rapporten 
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Kommuneplan for Tromsø 2011-2022 Forslag til planprogram37 inngår en oversikt over hvilke 

planer som utfyller kommuneplanen og at dersom de planlagte planene skal igangsettes, må disse 

koordineres med kommuneplanen. Ifølge økonomiplan 2013-201638 er det viktig at det i kommunen 

tenkes helhetlig og tverrfaglig for at tilstrømningen til barneverntjenesten skal kunne avta eller 

stabilisere seg. Av økonomiplanen fremgår det også at Tromsø kommune ser det som nødvendig å 

utarbeide en ny plan: Strategisk plan for forebyggende og helsefremmende tilbud for barn og unge 

i Tromsø kommune. Formålet skal være å utarbeide en helhetlig strategi for å iverksette FNs 

barnekonvensjon i Tromsø kommune, og i forlengelse av dette vil Tromsø kommune styrke fokuset 

på tverrfaglig innsats overfor barn og unge. Behovet for en slik strategisk plan er gjengitt også i 

Tromsø kommunes planstrategi 2012-2015, hvor det fremgår at “Tromsø kommune mener at de 

ulike tilbudene som utgjør kommunens bidrag til barn og unges oppvekstmiljø skal sees i 

sammenheng og utløse syngerier på tvers av tjenesteområdene. Kommunen leverer et bredt spekter 

av tjenester i forbindelse med barn og unges oppvekst. Målsetningen med byrådsavdeling for 

utdannings planarbeid er å styrke det tverrfaglige samspillet mellom tjenestene og bruke disse 

sammen for å bedre tilbudet til barn og unge.” 
 

I tillegg til de ovennevnte overordnede kommunale planene, er forebyggende arbeid blant barn og 

unge omtalt i Plan mot vold i nære relasjoner og Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2012-2016. Av 

begge planene fremgår viktigheten av at flere tjenester samhandler om tilbud for barn og unge. 

 

Den ovenfor nevnte arbeidsgruppen sitt løsningsforslag nr. 1 innebærer å lage en overordnet strategi 

og organisering for arbeid med barn og unge. Når det gjelder dette arbeidet, har revisor i samtale 

med rådgiver forebyggende barnevern i september 2014 fått opplyst at arbeidet er i en tidlig 

planleggingsfase.  

 

 

Revisors vurdering 

På bakgrunn av ovennevnte er revisors vurdering at Tromsø kommune overholder de utledete 

revisjonskriteriene om at det forebyggende arbeidet blant barn og unge bør være forankret på øverste 

politiske og administrative nivå, jf. rundskriv Q-16/2007 pkt. 2. Vi legger vekt på at det er bestemt, 

både gjennom kommunale planer og andre vedtak, at det forebyggende arbeidet for barn og unge 

skal ha prioritet og det er bestemt hvem i organisasjonen som har ansvar og myndighet på området.  

 

Overordnede planer i Tromsø kommune omtaler forebyggende, herunder tverrfaglig arbeid, men i 

skrivende stund har ikke Tromsø kommune laget en overordnet strategi. Ved at arbeidet med 

strategien er i gang, er Tromsø kommune i ferd med å få systemet for forebyggende arbeid i henhold 

til rundskrivets anbefaling om at det forebyggende arbeidet bør forankres i overordnet planverk for 

å sikre helhetlig planlegging, jf. rundskriv Q-16/2007 pkt. 2. På den bakgrunn er revisors vurdering 

at Tromsø kommune har overholdt det utledete revisjonskriteriet om at det forebyggende arbeidet 

bør forankres i overordnet planverk. 

 

  

                                                 
37 Kommunestyrets sak 179/09, 27.10.2009 
38 Sak 223/12, 12.12.2012 
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6.2 Samarbeid, samordning og koordinering 

 

 
 

Revisors funn 

Rutiner for samarbeid mellom tjenester, koordinering, samordning og rapportering  

Løsningsforslag nr. 2 fra arbeidsgruppen var å etablere arena for tverrfaglig samarbeid. Om dette 

løsningsforslaget har gruppen i sin rapport skrevet at det skal utarbeides samarbeidsavtaler mellom 

NAV Tromsø og barneverntjenesten og mellom Tildelingskontoret og barneverntjenesten. Rådgiver 

forebyggende barnevern har i samtale med revisor opplyst at løsningsforslaget videre skal 

gjennomføres ved faste møter på enhetsledernivå i Byrådsavdeling for utdanning. For eksempel skal 

det være faste ledermøter mellom PPT, barneverntjenesten, forebyggende helsetjenester og 

Flyktningetjenesten, og enhetsleder for barneverntjenesten skal ha faste møter med skolefaglige 

rådgivere og faste møter med barnehagefaglige rådgivere. Møtene skal koordineres av rådgiver 

forebyggende barnevern. 

 

Revisor har fått tilsendt «Mandat for faste enhetsledermøter mellom PPT, Barneverntjenesten og 

Forebyggende helsetjenester», som er godkjent av kommunaldirektør 19.11.2014. Ifølge mandatet 

er de overordnede målene med møtene å: 

 Styrke oversiktsbildet til enhetslederne og kommuneledelsen 

 Styrke samhandling mellom kommuneovergripende enheter med ansvar for barn og unge 

 Styrke tverrfaglig samhandling på ledernivå 

 Sikre koordinering og samordning 

 

Tromsø kommune er således i en prosess med å implementere et samarbeid på ledernivå. I skrivende 

stund er også kommunen i gang med å implementere den ovenfor nevnte «BTI-modellen» som skal 

involvere alle ansatte i kommunen som jobber med barn og unge, det vil si på tjenestenivå.  

 

Samarbeidsmodellen er delt i tre nivåer, hvor nivå 1 vil si at én avdeling/tjeneste arbeider med ett 

barn/familie. På nivå 2 koordinerer to eller flere tjenester/instanser innsatsen slik at alle arbeider 

etter felles målsetninger og er oppmerksomme på hverandres innsats. På nivå 3 er det behov for et 

bredt samarbeid. Når barnevernet er involvert, vil vanligvis saksbehandleren i barnevernet overta 

ansvaret for koordineringen og bli såkalt stafettholder. Stafettholderen skal blant annet innkalle til 

tverrfaglige møter, foreslå dagsorden, lede møter og involvere brukere og har ansvaret for å 

dokumentere arbeidet i en såkalt stafettlogg39. I tillegg skal kommunen gjennom BTI ha 

handlingsveiledere til de ansatte hvor ansvar og handlingsmuligheter er spesifisert og redskaper 

                                                 
39 Jf. http://tidligintervensjon.no/Global/BTI_brosjyre_4%20sider.pdf 

Revisjonskriterier: 
Tromsø kommune bør sørge for:  

 å etablere rutiner for samarbeidet mellom tjenester 

 å koordinere og samordne arbeidet med barn og unge 

 at arbeidet med barn og unge rapporteres til ledelsen i kommunen 
Barneverntjenesten skal  

 medvirke til at barns interesser blir ivaretatt av andre offentlige organer 

 samarbeide med skoler, barnehager, PPT og skolehelse- og helsestasjonene, samt med politiet 
 

 
           Kilder: barnevernloven § 3-2 første ledd, rundskriv Q-16/2007  
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som kan benyttes til tidlig identifisering, vurderinger, beslutninger overfor det enkelte barn/ungdom 

og deres familier40.  

 

Modellen ble prøvd ut i et pilotområde i Tromsø kommune, og Utdannings-, kultur og 

idrettskomiteen behandlet 8.12.2014 saken Statusrapportering på prosjektet Bedre Tverrfaglig 

Innsats (sak 45/14). Administrasjonen har i fremlegget til saken beskrevet hvordan modellen er 

tilpasset til Tromsø kommune, hvordan den nærmere bestemt skal implementeres i tjenester i 

kommunen og videreføring av prosjektet i 2015. 

 

Ifølge saksfremlegget viste utprøvingen av modellen i pilotområdet hvilke elementer kommunen 

måtte jobbe videre med, og av områder som skilte seg ut, nevnes i fremlegget blant annet juridiske 

regler om taushetsplikt og samtykke, handlingsveileder til barneverntjenesten, definisjoner og 

beskrivelser av ulike typer møter som avholdes rundt enkeltbarn, justering av handlingsveileder for 

ansatte som jobber med foreldre. I oktober 2014 ble det gjennomført opplæring i BTI, hvor 

målgruppen var ledelse og ansatte i barnehager, skoler, helsestasjoner, fritidsklubber, PPT, 

barneverntjenesten og tildelingskontoret. Ifølge saksfremlegget skal «nøkkelpersonene» som har 

deltatt i opplæringen ta BTI-modellen med til egen enhet/avdeling og prosjektleder bidrar inn mot 

blant annet skoler og barnehager for å få implementert modellen. Kommunen har i arbeidet med 

modellen utarbeidet ulike skriftlige rutiner og veiledninger både som informasjon om og til bruk i 

det tverrfaglige samarbeidet: 

 Håndbok om BTI i Tromsø kommune 

 Verktøykasse med skjemaer og dokumenter 

 Rutiner om tverrfaglige møteplasser i Tromsø kommune 

 Tiltaksviften 

 Oversikt over tilbud til barn og unge i Tromsø 

 

Håndboken er en presentasjon av samarbeidsmodellen i Tromsø kommune. Verktøykassen 

inneholder en implementeringsplan som redegjør for hvordan BTI skal gjøres gjeldende i den 

enkelte tjeneste. Ved oppstart skal tjenestene, det vil si den enkelte barnehage, skole osv kartlegge 

hvilke rutiner som finnes internt og gjøre en vurdering av hva som skal beholdes, forbedres eller 

byttes. Videre skal tjenesten blant annet vurdere behovet for kompetanse, oppnevne nøkkelpersoner 

som har et overordnet ansvar for BTI, lage en plan for informasjon til ansatte og foresatte og 

planlegge tverrfaglige møteplasser. Ifølge implementeringsplanen er tjenesten i mål når strukturen 

i BTI er gjennomgått og tilpasset tjenestens interne rutiner. Rutinene skal være kjent for personalet 

og være tatt inn i årshjulet. Alle ansatte skal være kjent med hvordan de skal gå frem når de er 

bekymret for et barn/ungdom. Leder U18 i politiet opplyste i samtale med revisor at hele 

ungdomsgruppa til politiet deltok i opplæringen i BTI, og at politiet skal ha tilgang til stafettloggen. 

Av rutiner i verktøykassen inngår blant annet «Barn og unges signaler på mulig mistrivsel», 

«Bekymringsskala vedrørende barn og unge» og «Bekymringsskala vedrørende foreldre» samt «5 

trinn fra bekymring til melding». I den overfor nevnte rutinen «5 trinn fra bekymring til melding» 

er meldeplikten omtalt. I rutiner om tverrfaglige møteplasser i Tromsø kommune er de ulike rollene 

i møtene beskrevet, og om barneverntjenesten står det at den skal gi informasjon om arbeidsmåte 

og samarbeidsmuligheter, samt en oversikt over ulike tiltak i barneverntjenesten. Videre skal de ha 

ansvar for felles drøfting om meldinger til barneverntjenesten, gjennomgang av mal og fokus på 

terskler og gode vurderinger, samt barnevernfaglige bidrag. 

 

  

                                                 
40 Jf. saksfremlegg til kommunestyrets sak 101/12 
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Samarbeid om barn og unge i ulike tjenester   

Gjennom våre spørreundersøkelser har vi kartlagt hvordan de ansatte i barneverntjenesten vurderer 

samarbeidet med barnehager, skoler, PPT, helsestasjoner og politiet, og vi har kartlagt hvordan 

ledere i de fire førstnevnte virksomhetene opplever samarbeidet med barneverntjenesten. Vi 

presenterer resultatene fra hver virksomhet som er representert gjennom spørreundersøkelsene for 

seg. For en samlet og mer kortfattet oversikt av resultatene på spørsmålene om samarbeid og 

sammenligninger av resultatene henviser vi til rapportens side 49. 

 

Innledningsvis om revisjonens spørreundersøkelse 

I tabell 11 viser vi svaralternativene som vi benyttet i undersøkelsene. 
 

Tabell 11: Svaralternativer (ordinalnivå) og deres betydning 

Verdi 

(tall) 

Betydning/fortolkning 

1 Svært dårlig / i svært liten grad 

2 Dårlig / i liten grad 

3 Verken godt eller dårlig (middels) / i middels grad 

4 Godt / i stor grad 

5 Svært godt / i svært stor grad 

 

Summering av respondentenes svar på spørsmål med våre svaralternativer gir grunnlag for å regne 

ut gjennomsnittsskårer. I tabell 12 fremkommer revisors fortolkninger for gjennomsnittsverdier 

inndelt i fem ulike intervaller. Intervallene og fortolkningene som fremgår av tabell 12, legger vi til 

grunn i forbindelse med flere av spørsmålene vi presenterer og drøfter resultater for i dette kapittelet 

og i kapittel 6. Vi vil understreke at tolkningene av verdiintervallene for gjennomsnittsverdier er 

revisors og ikke respondentenes. På spørsmålene der tolkninger av gjennomsnittsverdier er aktuelle, 

ble respondentene gitt anledning til å svare med ett alternativ f.o.m. 1 t.o.m. 5, og i noen tilfeller 

“vet ikke”. Tolkning av gjennomsnittsverdier foretar vi dermed som sagt for egen regning.  

 
Tabell 12: Gjennomsnittsskårer: Verdiintervaller og fortolkning 

Verdiintervall, 

gjennomsnittsverdier 

1,00 – 1,50 = Svært dårlig / i svært liten grad 

1,51 – 2,50 = Dårlig / i liten grad 

2,51 – 3,50 = Verken godt eller dårlig (middels) / i middels grad 

3,51 – 4,50 = Godt / i stor grad 

4,51 – 5,00 = Svært godt / i svært stor grad 

 

Når vi presenterer resultatene fra spørreundersøkelsene, benytter vi følgende begreper:  

o Respondentene: personer som har besvart undersøkelsen 

o Svarfordeling: hvordan respondentenes svar fordeler seg på de ulike svaralternativene på 

spørsmålene 

o N: det totale antallet personer som har svart på det enkelte spørsmålet i 

spørreundersøkelsen 

o Gjennomsnittsskår: gjennomsnittsverdien av respondentenes svar på de ulike 

svaralternativene når vi regner svaralternativene om til tallverdi  

 

I de tilfellene vi sammenligner resultatene vi fikk fra barneverntjenesten og resultatene fra de andre 

tjenestene, er det viktig å være klar over at besvarelsene fra barneverntjenesten kommer fra 

representanter for alle ansatte, mens for de andre tjenestene kommer besvarelsene fra ansatte på 

ledernivå. 
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Samarbeid mellom barneverntjenesten og barnehager 

På spørsmålet er det etablert samarbeid mellom din virksomhet og barneverntjenesten41 fikk vi svar 

fra 25 kommunale barnehager og 24 private barnehager. I diagrammene 2 og 3 presenterer vi 

svarene fra henholdsvis kommunale og private barnehager.  
 

Diagram 2 og 3: Er det etablert samarbeid mellom din virksomhet og barneverntjenesten? 

 
Kilde: Questback/KomRev NORD 

 

Flere kommunale enn private barnehager opplyste at deres barnehage har etablert et samarbeid med 

barneverntjenesten. Av respondentenes eksempler på hvordan samarbeidet foregår ser vi ingen 

forskjell avhengig av om barnehagen eies av kommunen eller private, og de fleste eksemplene var 

at de får veiledning og råd generelt fra barneverntjenesten eller gjennom møter vedrørende 

enkeltbarn.  

 

En form for samarbeid mellom barneverntjenesten og andre tjenester som arbeider med barn og 

unge, er at tjenester melder bekymring for barn til barneverntjenesten. I diagrammene nedenfor 

viser vi svarfordelingen på spørsmålet til barnehagene om virksomheten har rutiner for å melde 

bekymring til barneverntjenesten.  
 

  

                                                 
41 Med samarbeid mener vi både generelt og i enkeltsaker. 
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Diagram 4 og 5: Har dere rutiner for hvordan melde bekymringer til barneverntjenesten? Svarfordeling fra 

henholdsvis kommunale barnehager (N=25) og private barnehager (N=24) 

 
Kilde: Questback/KomRev NORD 

 

Samtlige barnehager som besvarte undersøkelsen, med unntak av én privat barnehage, har rutiner 

for å melde bekymring til barneverntjenesten. Resultatet indikerer at det i barnehager i Tromsø 

kommune er kjent hvordan praksis for å sende bekymringsmelding skal være på egen arbeidsplass.   

 

Vi ser i diagrammene nedenfor at flertallet av barnehagene som svarte på undersøkelsen, svarte at 

de har sendt bekymringsmelding til barneverntjenesten.  

 
Diagram 6 og 7: Har dere sendt bekymringsmelding til barneverntjenesten? Svarfordeling fra henholdsvis 

kommunale barnehager (N=25) og private barnehager (N=24)

 
Kilde: Questback/KomRev NORD 

 

Barnehagene som svarte at de har vurdert, men ikke sendt bekymringsmelding, ble i undersøkelsen 

bedt om å oppgi årsak. Vi oppfatter av kommentarene at disse barnehagene mener å ha fulgt opp 

23
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Rutiner i kommunale barnehager for å 
melde bekymring

Ja, skriftlige Ja, men ikke skriftlige Nei Vet ikke

19
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1

Rutiner i private barnehager for å melde 
bekymring

Ja, skriftlige Ja, men ikke skriftlige Nei Vet ikke

17

7

1

0

Sendt bekymringsmelding - kommunale 
barnehager
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Nei, det har ikke vært aktuelt

Har vurdert, men ikke sendt

Vet ikke

16

4

4

0

Sendt bekymringmelding - private 
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Nei, det har ikke vært aktuelt
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barnet og funnet ut at det ikke var nødvendig å sende bekymringsmelding. For eksempel skrev én 

barnehageleder at «forholdet ble tatt opp med foreldrene, og rettet seg etter veiledning og råd» og 

en annen barnehageleder skrev at de «fikk mer informasjon om bekymringssituasjonen».   

 

I spørreundersøkelsen som vi sendte til barneverntjenestens ansatte, ba vi om deres vurdering av i 

hvor stor grad de opplever at barnehagene har tilstrekkelig kunnskap for å vurdere om det er 

grunnlag for å melde bekymring. 

 
Tabell 13: I hvor stor grad opplever du at følgende virksomheter har tilstrekkelig kunnskap for å vurdere om 

det er grunnlag for å melde bekymring? N=54 

Svaralternativer 

→ 

I svært 

liten grad 

I liten 

grad 

I middels 

grad 

I stor 

grad 

I svært 

stor grad 
Gj.snittsskår Vet 

ikke 

Virksomhet ↓ 

Kommunale 

barnehager 

2 7 23 13 0 3,04 9 

Private barnehager 2 9 21 11 0 2,95 11 
Kilde: Questback/KomRev NORD 
 

Svarfordelingen blant de 54 ansatte i barneverntjenesten som besvarte spørsmålet, viser ganske ulike 

oppfatninger av i hvilken grad de opplever at barnehager har tilstrekkelig kunnskap for å vurdere 

om det er grunnlag for å melde bekymring. At hovedvekten av svar og gjennomsnittsskår er på i 

middels grad, kan tolkes på to måter; enten at barneverntjenesten har opplevd at barnehager ikke 

har meldt bekymring hvor det har vært behov eller opplevd at barnehager har meldt bekymring uten 

tilstrekkelig grunnlag. Én av de ansatte i barneverntjenesten utdypet sitt svar slik: «opplever 

usikkerhet fra barnehager og skole i forbindelse med hva som bør meldes til barneverntjenesten. 

Tjenesten har tidligere hatt orientering i forbindelse med oppsøkende arbeid med disse instansene. 

Men på bakgrunn av manglende kapasitet utgikk tilbudet.» 

 

En relativt høy andel av de ansatte svarte vet ikke, og en analyse av svarene fra de ulike avdelingene 

i barneverntjenesten viser at flertallet av vet ikke kommer fra ansatte som tilhører 

tiltaksavdelingen42. Det resultatet kan være naturlig ettersom denne avdelingen ikke tar imot 

bekymringsmeldinger, men følger opp barn hvor det settes i verk frivillige hjelpetiltak. 

 

Når barneverntjenesten mottar bekymringsmelding fra offentlige tjenester som for eksempel 

barnehager, plikter den å gi tilbakemelding om at meldingen er mottatt. Av de totalt 33 barnehagene 

som svarte at de har sendt bekymringsmelding, jf. diagram 6 og 7 ovenfor, svarte 26 barnehager ja 

på spørsmålet fikk dere tilbakemelding fra barneverntjenesten på bekymringsmelding som dere 

sendte.  
 

  

                                                 
42 Fem av ni for kommunale barnehager og seks av elleve for private barnehager. 
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Diagram 8: Fikk dere tilbakemelding fra barneverntjenesten på bekymringsmelding som dere sendte? N=33 

 
Kilde: Questback/KomRev NORD 

 

Svarene på spørsmålet om tilbakemelding som vi viser i diagram 8, tilsier at barneverntjenesten har 

etablert en rutine for å sende tilbakemelding til melder, men at denne ikke alltid blir fulgt. Flere 

barnehager har i åpne kommentarfelt i vår spørreundersøkelse gitt kommentarer vedrørende 

manglende tilbakemelding, som for eksempel skrev styrer/daglig leder for en privat barnehage at 

det varierer om de får tilbakemelding og at «det kan være belastende å ikke vite hva som skjer med 

barn vi melder bekymring om. Vi er i mange tilfeller den/de som står nærmest barnet når foreldrene 

ikke strekker til og det er viktig at vi får gjort vår jobb på en skikkelig måte. Og det må være 

muligheter for å få noe mer informasjon uten at det går ut over personvernet. For oss er hensynet 

til barnet det primære.» 

 

Barnehager skal gi opplysninger til kommunens barneverntjeneste ved bekymring eller mistanke 

om at et barn lever under forhold som nevnt i barnevernloven § 6-4 annet ledd43. Vi ba derfor ansatte 

i barneverntjenesten svare på spørsmålet om i hvor stor grad de opplever at barnehagene er kjent 

med den nevnte opplysningsplikten.  

 
Tabell 14: I hvor stor grad opplever du at følgende virksomheter er kjent med denne plikten?  N=54 

Svaralternativer 

→ 

I svært 

liten grad 

I liten 

grad 

I middels 

grad 

I stor 

grad 

I svært 

stor grad 
Gj.snittsskår Vet 

ikke 

Virksomhet ↓ 

Kommunale 

barnehager 

2 6 17 17 3 3,29 9 

Private barnehager 2 8 15 14 4 3,23 11 
Kilde: Questback/KomRev NORD 

 

 

                                                 
43 «Når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig 

omsorgssvikt, når et barn har vist vedvarende alvorlige atferdsvansker eller når det er grunn til å tro at det er fare for 

utnyttelse av et barn til menneskehandel.»  
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Svarene fra de ansatte i barneverntjenesten er fordelt på alle svaralternativene, og gjennomsnitts-

skåren tolker vi som i middels grad. Vi ser at mange svarte vet ikke, og analysen av svarfordelingen 

viser også her at flertallet av svarene på vet ikke kommer fra tiltaksavdelingen – for kommunale 

barnehager seks ansatte og for private barnehager syv ansatte. I spørreundersøkelsens kommentar-

felt har du andre kommentarer til temaene for denne undersøkelsen, skrev én av barneverntjenestens 

ansatte at «helsestasjonene og barnehagene må styrkes med hensyn til kompetanse på tegn på 

omsorgssvikt/skjevutvikling. Meldeplikten må bli tydeligere og må også understrekes, samt de 

alvorlige konsekvensene det får å ikke melde. Mange tenker nok at de må være ganske sikre på at 

det er alvorlige mangler ved omsorgen før de melder, og det stemmer jo ikke.» 

 

Barneverntjenesten kan også gi andre virksomheter pålegg om å gi de opplysninger som 

barneverntjenesten etterspør. Ansatte i barneverntjenesten ble derfor bedt om å svare på spørsmålet 

i hvor stor grad opplever du at barnehager gir opplysninger dere etterspør. 

 
Tabell 15: I hvor stor grad opplever du at følgende virksomheter gir opplysninger som dere etterspør? N=54 

Svaralternativer 

→ 

I svært 

liten grad 

I liten 

grad 

I middels 

grad 

I stor 

grad 

I svært 

stor grad 
Gj.snittsskår Vet 

ikke 

Virksomhet ↓ 

Kommunale 

barnehager 

0 0 8 20 16 4,18 10 

Private barnehager 0 1 7 17 14 4,13 15 
Kilde: Questback/KomRev NORD 
 

Gjennomsnittsskår på over 4 tolker vi som i stor grad, og det indikerer at barneverntjenesten stort 

sett får de opplysningene som de etterspør fra barnehager, og at denne delen av samarbeidet mellom 

barnehagene og barneverntjenesten fungerer. En mulig tolkning av antallet svar på i middels grad 

er at ansatte kan ha bedt om opplysninger, men opplevd å ikke få de opplysningene som ble 

etterspurt. På dette spørsmålet svarte seks og syv ansatte fra tiltaksavdelingen vet ikke for 

henholdsvis kommunale og private barnehager, men i motsetning til spørsmålene som vi presenterte 

svarfordelingen på i tabell 13 og 14, har også flere ansatte fra ressursavdelingen svart vet ikke.  

 

I diagrammene 9 og 10 på neste side viser vi hvordan henholdsvis barnehager har vurdert 

samarbeidet med barneverntjenesten og hvordan ansatte i barneverntjenesten har vurdert 

samarbeidet med barnehagene. 
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Diagram 9: Hvordan synes du samarbeidet mellom din virksomhet og barneverntjenesten fungerer? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Questback/KomRev NORD 

 

Diagram 10: Hvordan synes du samarbeidet med barnehager fungerer? N=54 

 
Kilde: Questback/KomRev NORD    

 

Vi tolker svarfordelingen i diagram 9 som at barnehagene jevnt over er godt fornøyde med 

samarbeidet med barneverntjenesten. Gjennomsnittsskår fra kommunale barnehager var 3,57 og 

3,81 fra de private barnehagene, og gjennomsnittsskår fra de ansatte i barneverntjenesten var på 

3,88 og 3,76 for henholdsvis kommunale og private barnehager. Gjennomsnittsskårene og 
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svarfordelingen som søylene i de to diagrammene viser, gir grunnlag for å si at jevnt over har 

barnehagene og barneverntjenesten ganske like oppfatninger av hvordan samarbeidet fungerer.   

 

Det var imidlertid 11 og 16 ansatte i barneverntjenesten som svarte vet ikke for henholdsvis 

kommunale og private barnehager, og det er grunn til å tro at årsaken er at de ikke hadde grunnlag 

for å vurdere samarbeidet; enkelte av respondentene skrev som kommentar at de ikke arbeider mot 

barnehager eller små barn. 

  

På spørsmålet til barnehagene hva mener du kan bli bedre i samarbeidet mellom din virksomhet og 

barneverntjenesten hadde vi utarbeidet åtte ulike svaralternativer der det var mulig å svare på flere. 

Av de totalt 33 barnehagene som svarte på spørsmålet, oppga mange tilbakemelding på meldt 

bekymring, at barneverntjenesten er åpen for anonyme drøftelser og fast kontaktperson, som 

forbedringsområder. Svarfordelingen for barnehagene samlet ble som vi viser i tabellen nedenfor. 

 
Tabell 16: Hva mener du kan bli bedre i samarbeidet mellom din virksomhet og barneverntjenesten? N=33 

Svaralternativ (forbedringsområder) Antall svar 

Klar ansvarfordeling 8 

Hva som skal meldes og hvordan det skal meldes 11 

Hyppigere treffpunkt  11 

Mer kunnskap om barneverntjenesten 7 

Tilbakemelding på meldt bekymring 20 

Åpen for anonyme drøftelser 16 

Fast kontaktperson 16 

Skriftlige rutiner 7 
Kilde: Questback/KomRev NORD 

 

Respondentene fikk også mulighet til i fritekst å angi andre forbedringsområder, og de fleste 

kommentarene vi fikk, dreier seg om at barnehagen ønsker mer informasjon fra barneverntjenesten 

når det gjelder enkeltsaker. For eksempel ble det nevnt at barnehagen ønsker informasjon om hva 

som blir sagt til barnets foreldre/foresatte eller hvordan foreldre/foresatte involveres etter en 

bekymringsmelding. Andre skrev at de ønsker generell informasjon om barneverntjenesten i 

barnehagen, mens én respondent skrev at barnehagen ønsker «informasjon/kunnskap til 

barnehageansatte om situasjoner de kan komme opp i: vitne i rettssaker/fylkesnemnda, bistå barnet 

når de skal i avhør på Barnehuset etc.». Én ansatt i barneverntjenesten skrev at «barneverntjenesten 

har over mange år hatt utadrettet informasjon til de nevnte instansene, vi har f.eks. fastsatte 

infomøter med barnehagene i henhold til samarbeidsavtalen. Det er jeg derimot usikker på om 

fungerer i tilstrekkelig grad.» 

 

 

Samarbeid mellom barneverntjenesten og skoler 

Av de 18 rektorene ved kommunale skoler som besvarte vår spørreundersøkelse, var det 13 som 

opplyste at det er etablert samarbeid mellom skolen og barneverntjenesten, mens de øvrige fem 

rektorene svarte nei på spørsmålet om det er etablert et samarbeid mellom skolen og 

barneverntjenesten. Blant rektorene ved de tre private skolene som besvarte undersøkelsen, var det 

én som svarte at det er etablert et samarbeid med barneverntjenesten, mens to svarte at samarbeid 

ikke er etablert. Som eksempler på samarbeid nevnte flere av respondentene at de har 

samarbeidsmøter med barneverntjenesten og møter om enkeltelever hvor også foreldrene deltar. 

Andre skrev at skolen har mottatt tilbakemelding i etterkant av innsendt sak. 
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Resultatet av questback-undersøkelsen vi sendte til skolene, tilsier at det i skoler i Tromsø kommune 

er etablert en praksis for melding av bekymring til barneverntjenesten. Blant de 21 skolene som 

svarte på spørsmålet har dere rutiner for å melde bekymringer til barneverntjenesten, krysset 14 

rektorer av for svaralternativet ja, skriftlige rutiner og syv svarte ja, men ikke skriftlige rutiner. Vi 

fikk ikke noen svar på alternativene nei eller vet ikke. 

 

Av de totalt 21 skolene som er representert gjennom vår undersøkelse, svarte 20 at de har sendt 

bekymringsmelding til barneverntjenesten. Vi ser i diagram 11 nedenfor at 13 av disse 20 skolene 

opplyste at de fikk tilbakemelding på bekymringsmeldingen som de sendte, mens seks angivelig 

ikke fikk det. Som for barnehagene indikerer svarene fra skolene på dette spørsmålet at 

barneverntjenesten ikke fullt ut praktiserer rutinene om å gi offentlige meldere tilbakemelding på 

meldt bekymring. 
 

Diagram 11: Fikk dere tilbakemelding fra barneverntjenesten på bekymringsmeldingen dere sendte? N=20 

 
Kilde: Questback/KomRev NORD 

 

 

Nedenfor viser vi svarfordelingen blant de ansatte i barneverntjenesten på spørsmålet om i hvor stor 

grad de opplever at skolene har tilstrekkelig kunnskap for å vurdere om det er grunnlag for å melde 

bekymring. 

 
Tabell 17: I hvor stor grad opplever du at følgende virksomheter har tilstrekkelig kunnskap for å vurdere om 

det er grunnlag for å melde bekymring?  N=54 

Svaralternativer 

→ 

I svært 

liten grad 

I liten 

grad 

I middels 

grad 

I stor 

grad 

I svært 

stor grad 
Gj.snittsskår Vet 

ikke 

Virksomhet ↓ 

Skolene 0 6 25 20 0 3,27 3 
Kilde: Questback/KomRev NORD 

 

Vi ser at svarene er fordelt på de tre alternativene i midten av vår vurderingsskala, og ut fra 

svarfordelingen og gjennomsnittsskåren på 3,27 tolker vi at de ansatte i barneverntjenesten jevnt 

over mener at skoler vet hva som kan være grunnlag for å melde fra til barneverntjenesten om et 

barn.  
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I tabell 18 som gjelder spørsmålet til barneverntjenesten om i hvor stor grad de opplever at skolene 

er kjent med den lovbestemte opplysningsplikten44, ser vi spredning i barnevernansattes opplevelser. 

I middels grad er det hyppigst valgte svaralternativet her, mens åtte ansatte opplever at skolene i 

svært stor grad er kjent med denne plikten. Gjennomsnittsskåren på 3,62 tolker vi som i stor grad. 

 
Tabell 18: I hvor stor grad opplever du at følgende virksomheter er kjent med denne plikten?              N=54   

Svaralternativer 

→ 

I svært 

liten grad 

I liten 

grad 

I middels 

grad 

I stor 

grad 

I svært 

stor grad 
Gj.snittsskår Vet 

ikke 

Virksomhet ↓ 

Skolene 0 2 24 18 8 3,62 2 
Kilde: Questback/KomRev NORD 

 

I tabell 19 viser vi svarfordelingen på spørsmålet i hvor stor grad opplever du at skolene gir 

opplysninger dere etterspør. Svarfordelingen sammen med gjennomsnittsskåren på 4,16 kan tolkes 

som at barneverntjenestens ansatte jevnt over er godt fornøyde med informasjonen de får fra skolene 

når de retter en forespørsel om opplysninger. 

 
Tabell 19: I hvor stor grad opplever du at følgende virksomheter gir opplysninger som dere etterspør? N=54 

Svaralternativer 

→ 

I svært 

liten grad 

I liten 

grad 

I middels 

grad 

I stor 

grad 

I svært 

stor grad 
Gj.snittsskår Vet 

ikke 

Virksomhet ↓ 

Skolene 0 0 10 22 18 4,16 4 
Kilde: Questback/KomRev NORD 

 

På spørsmålene i spørreundersøkelsene til skolene og barneverntjenesten om hvordan de synes at 

samarbeidet fungerer, fikk vi svarfordelinger som vi viser i diagram 12 nedenfor. 
 

Diagram 12: Hvordan synes du samarbeidet mellom din virksomhet og barneverntjenesten fungerer? Hvordan 

synes du samarbeidet med følgende virksomheter fungerer? 

 
Kilde: Questback/KomRev NORD 

                                                 
44 Offentlig myndighet skal av eget tiltak, uten hinder av taushetsplikt, gi opplysninger til kommunens 

barneverntjeneste ved bekymring eller mistanke om at et barn lever under forhold som nevnt i bvl. § 6-4 annet ledd. 
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Søylene til venstre i diagram 12 på forrige side viser at halvparten av skolene svarte godt, og 

gjennomsnittsskår ble her 3,50 som grenser mot vurderingen godt. Én kommunal og én privat skole 

svarte vet ikke på spørsmålet, og det kan bety at disse ikke har samarbeidet med barneverntjenesten. 

Til høyre viser vi svarfordelingen blant de 54 ansatte i barneverntjenesten som besvarte spørsmålet, 

og fra disse ble gjennomsnittsskåren 3,81 som vil si en gjennomsnittlig vurdering av samarbeidet 

med skolene som godt. Svaralternativet godt ble valgt av om lag halvparten av respondentene på 

dette spørsmålet. To av de ansatte i barneverntjenesten svarte vet ikke. 

 

Svarene fra spørreundersøkelsene, som vi har gjengitt i tabellene 17 til 19, kan tilsi at den delen av 

samarbeidet som gjelder opplysninger skolene skal gi til barneverntjenesten, fungerer i Tromsø 

kommune, men gjennomsnittskårene kan tolkes som at barneverntjenesten mener det finnes rom for 

forbedring. Når det gjelder barneverntjenestens rolle i samarbeidet, tilsier svarene fra skolene at 

tilbakemelding og informasjon vedrørende enkeltbarn til skolene kan forbedres. I tabell 20 viser vi 

antallet avkrysninger per svaralternativ på spørsmålet til skolene om hva som kan bli bedre i 

samarbeidet mellom skolen og barneverntjenesten. 

 
Tabell 20: Hva mener du kan bli bedre i samarbeidet mellom din virksomhet og barneverntjenesten?        N=11 

Svaralternativ (forbedringsområder) Antall svar 

Klar ansvarsfordeling 7 

Hva som skal meldes og hvordan det skal meldes 1 

Hyppigere treffpunkt  7 

Mer kunnskap om barneverntjenesten 1 

Tilbakemelding på meldt bekymring 8 

Åpen for anonyme drøftelser 2 

Fast kontaktperson 6 

Skriftlige rutiner 2 
Kilde: Questback/KomRev NORD 

 

Noen av rektorene ga ytterligere kommentarer om hva som kan bli bedre. Det var flere som skrev 

at de opplever at samarbeidet med barneverntjenesten er personavhengig, og noen av de øvrige 

kommentarene oppfatter vi dit hen at skoler synes det er utfordrende når foreldre motsetter seg tiltak. 

En rektor ytret et ønske om at det «utarbeides gode rutiner når det skal gjennomføres 

omsorgsovertakelse og barnet skal hentes på skolen». 

 

 

Samarbeid mellom barneverntjenesten og pedagogisk-psykologisk tjeneste 

Seks av syv ansatte fra pedagogisk-psykologisk tjeneste som fikk spørreundersøkelsen fra oss, 

besvarte den. Av disse svarte fire at det er etablert samarbeid mellom PPT og barneverntjenesten, 

to svarte nei på spørsmålet om etablert samarbeid, og to visste ikke. Eksemplene fra PPT på hvordan 

samarbeidet foregår, viser til at samarbeidet skjer i forbindelse med enkeltbarn.  

 

Resultatet fra spørreundersøkelsen tilsier at PPT har etablert retningslinjer/praksis for å melde 

bekymringer til barneverntjenesten; fem av seks svarte ja, skriftlige rutiner og én svarte ja, men ikke 

skriftlige rutiner på spørsmålet har dere rutiner for å melde bekymringer til barneverntjenesten. 

Fem av de PPT-ansatte svarte at tjenesten har sendt bekymringsmelding til barneverntjenesten, og 

av disse svarte fire at de ikke fikk tilbakemelding fra barneverntjenesten, mens én ikke visste om de 

hadde fått tilbakemelding.  
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De barnevernansattes vurderinger av i hvor stor grad de opplever at PPT har tilstrekkelig kunnskap 

for å vurdere om det er grunnlag for å melde bekymring, fremgår av tabell 21 nedenfor. 

 
Tabell 21: I hvor stor grad opplever du at følgende virksomheter har tilstrekkelig kunnskap for å vurdere om 

det er grunnlag for å melde bekymring? N=54 

Svaralternativer 

→ 

I svært 

liten grad 

I liten 

grad 

I middels 

grad 

I stor 

grad 

I svært 

stor grad 
Gj.snittsskår Vet 

ikke 

Virksomhet ↓ 

PPT 1 4 15 21 1 3,40 12 
Kilde: Questback/KomRev NORD 

 

Vi ser at alle svaralternativene ble benyttet av respondentene i barneverntjenesten. De tolv svarene 

på vet ikke kommer fra ansatte fra alle avdelingene i barnevernet, med unntak av ressursavdelingen. 

Blant de ansatte som ga sin vurdering, er det altså spredning i oppfatninger av i hvilken grad de 

opplever at PPT har tilstrekkelig kunnskap for å vurdere om det er grunnlag for å melde bekymring, 

men det klare flertallet opplever i middels og i stor grad at PPT har tilstrekkelig kunnskap om dette. 

Gjennomsnittsskår på 3,40 kan tolkes som i middels grad og at ansatte i barneverntjenesten mener 

det kan være rom for forbedring. 

 

De ansatte i barneverntjenesten opplever gjennomsnittlig i stor grad at PPT er kjent med den 

lovbestemte plikten til å melde bekymring til barnevernet, jf. tabell 22 som viser en 

gjennomsnittsskår på 3,74. Sammenlignet med svarfordelingen i tabell 21 ovenfor, ga flere ansatte 

vurderingen i stor grad på dette spørsmålet. 
 

Tabell 22: I hvor stor grad opplever du at følgende virksomheter er kjent med denne plikten?  N=54    

Svaralternativer 

→ 

I svært 

liten grad 

I liten 

grad 

I middels 

grad 

I stor 

grad 

I svært 

stor grad 
Gj.snittsskår Vet 

ikke 

Virksomhet ↓ 

PPT 0 4 11 24 7 3,74 8 
Kilde: Questback/KomRev NORD 

 

Fra tabellen nedenfor tolker vi at barneverntjenestens ansatte gjennomsnittlig i stor grad får 

opplysninger som de etterspør og at de jevnt over er fornøyde med opplysninger de da får fra PPT. 

Hovedvekten av svarene ligger på i stor grad eller i svært stor grad. Ingen av de ansatte i 

omsorgsavdelingen svarte vet ikke på spørsmålet, og de ni vet ikke-svarene er jevnt fordelt mellom 

de øvrige avdelingene i barneverntjenesten.  

 
Tabell 23: I hvor stor grad opplever du at følgende virksomheter gir opplysninger som dere etterspør? N=54 

Svaralternativer 

→ 

I svært 

liten grad 

I liten 

grad 

I middels 

grad 

I stor 

grad 

I svært 

stor grad 
Gj.snittsskår Vet 

ikke 

Virksomhet ↓ 

PPT 0 2 6 21 16 4,13 9 
Kilde: Questback/KomRev NORD 

 

Gjennomsnittsskårene og svarfordelingene på spørsmålene til barneverntjenesten som vi viser i 

tabellene 22 og 23, indikerer at den delen av samarbeidet som gjelder informasjon fra PPT til 

barneverntjenesten, i stor grad fungerer i Tromsø kommune. 

 

Hvordan ansatte i barneverntjenesten samlet vurderer samarbeidet med PPT fremgår av diagram 13 

nedenfor.  
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Diagram 13: Hvordan synes du samarbeidet med følgende virksomheter fungerer? N=54 

 
Kilde: Questback/KomRev NORD 

 

Ni ansatte svarte vet ikke. Blant de som ga sin vurdering av samarbeidet med PPT, ble 

gjennomsnittsskåren 3,76, og svarfordelingen tilsier at barneverntjenesten samlet sett opplever 

samarbeidet som godt. 

 

Fire av de seks teamlederne i PPT ga sin vurdering av hvordan de synes at samarbeidet mellom PPT 

og barneverntjenesten fungerer. Tre svarte verken godt eller dårlig og én svarte svært godt. Som 

områder for forbedring oppgav fire at de ønsker tilbakemelding på meldt bekymring, og tre krysset 

av på svaralternativene klar ansvarsfordeling og hyppigere treffpunkt. 

 

PPT fikk også anledning til å oppgi andre områder for forbedring, og én av de ansatte har 

kommentert at det finnes rutiner, men at det avhenger av hvem som er saksbehandler i 

barneverntjenesten, hvordan rutinene fungerer. Vedkommende nevnte at de kan drøfte saker 

anonymt med barneverntjenesten, og at den ordningen fungerer fint. Én respondent skrev at han/hun 

ønsker mer systematisk arbeid overfor barn som strever med å komme seg på skolen (skolevegring), 

mens en annen ønsket at barneverntjenesten får mer kunnskap om systemet i skolene; det 

spesialpedagogiske feltet og PPTs oppgaver. 

 

Når det gjelder skolevegring, behandlet Utdanning-, kultur- og idrettskomiteen 9.12.2014 sak 46/14 

Skolehelsetjenesten relatert til psykisk helse. I saksfremlegget fremkommer det at skolevegring er 

et aktuelt tema i skolene, men at det ikke finnes systematisert informasjon om omfanget og 

kjennetegn ved problematikken i Tromsø kommune. Ifølge saksfremlegget er en lokal veileder for 

håndtering av høyt elevfravær for skolene i Tromsø under utarbeidelse. 
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Samarbeid mellom barneverntjenesten og helsestasjoner 

Fem avdelingsledere fra ulike helsestasjoner i Tromsø kommune besvarte spørreundersøkelsen fra 

oss, og tre av dem opplyste at det ikke er etablert et samarbeid med barneverntjenesten, jf. 

diagrammet nedenfor. Avdelingslederen som svarte at det er etablert samarbeid, skrev at dette skjer 

gjennom deltakelse i ansvarsgruppe om enkeltbarn. 
 

Diagram 14: Er det etablert et samarbeid mellom din virksomhet og barneverntjenesten? N=5 

 
Kilde: Questback/KomRev NORD 

 

Til tross for svarene vi fikk fra avdelingslederne ved helsestasjonene, har vi grunn til å tro at det er 

samarbeid mellom helsestasjonene og barneverntjenesten, for som vi ser av diagrammet 15 nedenfor 

mener ansatte i barneverntjenesten som besvarte vår undersøkelse, samlet sett at samarbeidet med 

helsestasjonene fungerer godt. Gjennomsnittsskåren ble 3,98 på spørsmålet. Ingen av respondentene 

i barneverntjenesten ga de to laveste vurderingene, men ti av de ansatte svarte vet ikke.  
 
Diagram 15: Hvordan synes du samarbeidet med følgende virksomheter fungerer?   N=54  

 
Kilde: Questback/KomRev NORD 
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Tabell 24 viser spredning på svaralternativene når det gjelder barnevernansattes opplevelse av 

helsestasjonenes kunnskap for å vurdere om det er grunnlag for å melde bekymring. Et klart flertall 

av respondentene har svart i stor grad eller i middels grad, og gjennomsnittsskåren 3,53 ligger på 

grensen til i stor grad på vår tolkningsskala.  

 
Tabell 24: I hvor stor grad opplever du at følgende virksomheter har tilstrekkelig kunnskap for å vurdere om 

det er grunnlag for å melde bekymring? N=54 

Svaralternativer 

→ 

I svært 

liten grad 

I liten 

grad 

I middels 

grad 

I stor 

grad 

I svært 

stor grad 
Gj.snittsskår Vet 

ikke 

Virksomhet ↓ 

Helsestasjoner 2 3 15 22 5 3,53 7 
Kilde: Questback/KomRev NORD 

 

Vi ser også en spredning i svarene på spørsmålet om barnevernansattes vurdering av helse-

stasjonenes kjennskap til opplysningsplikten, jf. tabell 25, men her har flere gitt en av de to «beste 

vurderingene». Samlet kan vi tolke at de ansatte i barneverntjenesten i stor grad opplever at 

helsestasjonene er kjent med når de etter loven har plikt til å melde bekymring til barneverntjenesten. 
 

Tabell 25: I hvor stor grad opplever du at følgende virksomheter er kjent med denne plikten? N=54    

Svaralternativer 

→ 

I svært 

liten grad 

I liten 

grad 

I middels 

grad 

I stor 

grad 

I svært 

stor grad 
Gj.snittsskår Vet 

ikke 

Virksomhet ↓ 

Helsestasjoner 1 1 13 27 8 3,80 4 
Kilde: Questback/KomRev NORD 

 

Helsestasjonene plikter også å gi opplysninger ved forespørsel fra barneverntjenesten. 

Svarfordelingen i tabell 26 og gjennomsnittsskåren på 4,15 tilsier at barneverntjenesten i stor grad 

opplever å få de opplysningene som de etterspør fra helsestasjonene.  
 

Tabell 26: I hvor stor grad opplever du at følgende virksomheter gir opplysninger som dere etterspør? N=54 

Svaralternativer 

→ 

I svært 

liten grad 

I liten 

grad 

I middels 

grad 

I stor 

grad 

I svært 

stor grad 
Gj.snittsskår Vet 

ikke 

Virksomhet ↓ 

Helsestasjoner 0 1 8 21 17 4,15 7 
Kilde: Questback/KomRev NORD 

 

 

Samarbeid mellom barneverntjenesten og andre kommunale tjenester generelt 

I kommentarfeltene i spørreundersøkelsen til barneverntjenesten fikk vi kommentarer som ikke var 

direkte knyttet til en annen kommunal tjeneste, men andre samarbeidende tjenester generelt. To av 

respondentene fremhevet at andre instanser svarer dersom barneverntjeneste tar kontakt. Én 

respondent skrev at når det gjelder bekymringer, opplever han/hun at «det forsøkes å dekke over de 

bekymringene som er der, eventuelt at de ikke blir sett tilstrekkelig eller at instansene har et 

foreldreperspektiv som hindrer dem i å se barnet tilstrekkelig».  

 

Andre kommentarer gikk på at samarbeid mellom tjenestene er avhengig av at tjenestene kjenner til 

hverandre, og en skrev videre at «urealistiske forventinger og for dårlig kjennskap til hverandres 

lovverk, bidrar i stor grad til at klientene blir kasteballer i det kommunale hjelpeapparatet. Som 

følge av dette blir samarbeidet mellom instansene dårlig.» En annen viste til at manglende kapasitet 

hos barneverntjenesten internt er den største utfordringen knyttet til samarbeidet mellom 

barneverntjenesten og øvrige instanser. 
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I Tromsø kommune sin håndbok om BTI inngår beskrivelsen «Roller i de tverrfaglige møtene». Om 

barneverntjenestens rolle er det angitt at tjenesten skal gi informasjon om arbeidsmåte og 

samarbeidsmuligheter, samt en oversikt over ulike tiltak i barneverntjenesten. Videre skal de bidra 

til felles drøfting om meldinger til barneverntjenesten, gjennomgang av mal og fokus på terskler og 

gode vurderinger, samt gi barnevernfaglige bidrag i drøftinger av tema eller i konkrete saker i SLT-

fora. 

 

 

Samarbeid mellom barneverntjenesten og politiet 

I questback-undersøkelsen til barneverntjenesten skulle de ansatte også gi sine vurderinger av 

hvordan de opplever samarbeidet med politiet. Spørsmålene var de samme som for de øvrige 

tjenestene, som vi presenterte resultatene av ovenfor. 

 

I tabell 27, som viser svarfordelingen blant de 54 ansatte i barneverntjenesten som besvarte 

spørsmålet i hvor stor grad opplever du at politiet har tilstrekkelig kunnskap for å vurdere om det 

er grunnlag for å melde bekymring, ser vi liten spredning i oppfatningene, og gjennomsnittsskåren 

tolker vi som i stor grad.  

 
Tabell 27: I hvor stor grad opplever du at følgende virksomheter har tilstrekkelig kunnskap for å vurdere om 

det er grunnlag for å melde bekymring? N=54 

Svaralternativer 

→ 

I svært 

liten grad 

I liten 

grad 

I middels 

grad 

I stor 

grad 

I svært 

stor grad 
Gj.snittsskår Vet 

ikke 

Virksomhet ↓ 

Politiet 0 0 1 27 23 4,43 3 
Kilde: Questback/KomRev NORD 

 

Resultatet kan tolkes som at ansatte i barneverntjenesten opplever at politiet sender 

bekymringsmelding når det er grunnlag for det. I revisors samtale med representanter fra politiet 

var politiets bekymringsmeldinger til barneverntjenesten ett av temaene. Leder U18 fortalte til 

revisor at høsten 2014 har alle i Troms politidistrikt fått opplæring i når og hvordan 

bekymringsmeldinger skal skrives. Som eksempel på opplæring nevnte hun at blant de som 

patruljerer, har det vært fokus på at de i bekymringsmeldingene får med opplysninger om hvordan 

foreldrene håndterte situasjonen. Politiet har laget en mal for bekymringsmelding, og ved 

utarbeidelsen av malen fikk de innspill fra barneverntjenesten. Leder U18 nevnte også i samtalen 

med revisor at de kan drøfte med barnevernvakta om de skal sende ei formell bekymringsmelding. 

 

Leder av seksjon for vold og sedelighet opplyste i samtalen med revisor at hun mener at 

barneverntjenesten har et godt system for mottak av meldinger, og hun opplever at dersom 

barnevernvakta får inn akutte meldinger som skal til politiet, får politiet disse meldingene 

umiddelbart. Ifølge leder av vold og sedelighet og familievoldskoordinator har barneverntjenesten 

en fornuftig terskel for når de skal sende meldinger til politiet45. 

 

De tre ansatte i politiet som revisor snakket med, opplever at de får tilbakemelding fra 

barneverntjenesten når de sender bekymringsmelding. 
 

Når det gjelder ansatte i barneverntjenesten sin opplevelse av i hvor stor grad politiet er kjent med 

opplysningsplikten, ser vi i tabell 28 nedenfor at flertallet svarte i svært stor grad og at det er lite 

spredning i de ansatte oppfatninger. 

                                                 
45 Barneverntjenesten kan anmelde eller gi opplysninger til politiet der det er mistanke om mishandling eller andre 

alvorlige overgrep i hjemmet, jf. barnevernloven § 6-7 tredje ledd. 
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Tabell 28: I hvor stor grad opplever du at følgende virksomheter er kjent med denne plikten? N=54    

Svaralternativer 

→ 

I svært 

liten grad 

I liten 

grad 

I middels 

grad 

I stor 

grad 

I svært 

stor grad 
Gj.snittsskår Vet 

ikke 

Virksomhet ↓ 

Politiet 0 0 3 14 37 4,63 0 
Kilde: Questback/KomRev NORD 

 

I tabell 29 ser vi noe lavere gjennomsnittsskår og mer spredning i oppfatningene av i hvor stor grad 

de ansatte i barneverntjenesten opplever at politiet gir opplysninger som tjenesten etterspør, 

sammenlignet med spørsmålet presentert ovenfor. 
 

Tabell 29: I hvor stor grad opplever du at følgende virksomheter gir opplysninger som dere etterspør? N=54 

Svaralternativer 

→ 

I svært 

liten grad 

I liten 

grad 

I middels 

grad 

I stor 

grad 

I svært 

stor grad 
Gj.snittsskår Vet 

ikke 

Virksomhet ↓ 

Politiet 1 1 2 19 27 4,40 4 
Kilde: Questback/KomRev NORD 

 

Om innhenting av opplysninger fra politiet uttrykte én av respondentene i barneverntjenesten at han/ 

hun ikke er fornøyd med politiets tilbakemelding når barneverntjenesten har bedt om opplysninger, 

og viste til at politiet sender utdrag av saken uten utdyping. Respondenten skrev imidlertid også at 

«får man kontakt med noen på vold og sedelighet får man derimot gode svar muntlig». 

 

Politiets opplysningsplikt og barneverntjenestens innhenting av opplysninger var tema i revisors 

samtale med leder av seksjon for vold og sedelighet og koordinator for familievold og seksuelle 

overgrep. Politiet uttrykte til revisor at de ønsker at barneverntjenesten er tydelig på det dersom de 

skriver muntlige opplysninger fra politiet i et barns journal. 

 

Når det gjelder spørsmålet til de ansatte i barneverntjenesten om hvordan de synes at samarbeidet 

med politiet fungerer, ser vi i tabell 30 at ingen ansatte gav de to laveste vurderingene, og 

gjennomsnittsskåren på 4,58 tolker vi som at barneverntjenesten mener at samarbeidet er svært godt.  
 

Tabell 30: Hvordan synes du samarbeidet med følgende virksomheter fungerer? N=54 

Svaralternativer → Svært 

dårlig 

Dårlig Verken godt 

eller dårlig 

Godt Svært 

godt 
Gj.snitts-

skår 

Vet 

ikke Spørsmål om politiet   ↓ 

Hvordan synes du 

samarbeidet fungerer? 

0 0 2 18 33 4,58 1 

Kilde: Questback/KomRev NORD 

 

Nærmere analyse av svarfordelingen viser at gjennomsnittsskårene fra barnevernvakta og tiltaks-

avdelingen ble henholdsvis 4,86 og 4,83 på dette spørsmålet. Det er i hovedsak disse to avdelingene 

i barneverntjenesten som samarbeider med politiets ungdomsgruppe og seksjon for vold og 

sedelighet. Det vil med andre ord si at avdelingene som samarbeider nærmest med politiet, var de 

som gav de gjennomsnittlig beste vurderingene av samarbeidet. 

 

De tre fra politiet som revisor har snakket med, fortalte at de er godt fornøyde med samarbeidet med 

barneverntjenesten. Det at barnevernvakta er lokalisert sammen med politiet, opplever de tre som 

er klar fordel for samarbeidet. Etter samtaler med representantene fra politiets seksjon for vold og 

sedelighet og enhetsleder i barneverntjenesten, oppfatter revisor at det har vært manglende 

informasjon til politiet ved sykemeldinger på barnevernvakta eller andre endringer som kan ha hatt 

betydning for barneverntjenestens tilgjengelighet overfor politiet. 
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Oppsummering og sammenligning  
Flertallet av barnehagene og de kommunale skolene og flertallet av teamledere i PPT som besvarte 

vår undersøkelse, mener at det er etablert samarbeid mellom deres tjeneste og barnverntjenesten. Et 

mindretall av de private skolene og helsestasjonene opplyste at tjenestene deres ikke har etablert 

samarbeid med barneverntjenesten, jf. diagram 14. 
 

Diagram 14: Samarbeid mellom din virksomhet og barneverntjenesten.  N=81 

 
Kilde: Questback/KomRev NORD 

 

 

Hvordan de ansatte i barneverntjenesten vurderte samarbeidet med andre virksomheter, er presentert 

i tabell 31 nedenfor  
 

Tabell 31: Hvordan synes du samarbeidet med følgende virksomheter fungerer? N=54 

Virksomhet – vurdert av barneverntjenesten Gjennomsnittsskår  

PPT 3,76 

Private barnehager 3,76 

Skoler 3,81 

Kommunale barnehager 3,88 

Helsestasjoner 3,98 

Politi 4,58 
Kilde: Questback/KomRev NORD 
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Gjennomsnittsskårene for den enkelte virksomhetstypen barneverntjenesten ble bedt om å vurdere, 

tolker vi som at barneverntjenesten jevnt over er fornøyd med samarbeidet med samtlige 

virksomheter. De respondentene som kom med utdypende kommentarer, formidlet i hovedsak at 

det er svært variabelt hvordan samarbeidet er med forskjellige virksomheter, og at det stort sett er 

personavhengig hvordan samarbeidet blir. Andre skrev at samarbeidet kan være utfordrende på 

grunn av barneverntjenestens kapasitet og ressurstilgang, og at dette kan være vanskelig å få 

forståelse for i andre virksomheter.  

 

I tabell 32 viser vi gjennomsnittskårene fra de ulike virksomhetene på spørsmålet hvordan de synes 

at samarbeidet med barneverntjenesten fungerer. Fra alle virksomhetene ser vi gjennomsnittsskår 

som vi tolker som at de synes at samarbeidet fungerer godt.  

 
Tabell 32: Hvordan synes du samarbeidet mellom din virksomhet og barneverntjenesten fungerer?          

Virksomhet  Gjennomsnittsskår  

PPT 3,25 

Skoler 3,50 

Kommunale barnehager 3,57 

Helsestasjoner 3,59 

Private barnehager 3,81 
Kilde: Questback/KomRev NORD  

 

Diagram 15 viser svarfordelingen blant de 49 respondentene som svarte på spørsmålet om 

forbedringsområder, og vi ser at over halvparten av respondentene mener at tilbakemelding på meldt 

bekymring kan bli bedre. Nesten halvparten av respondentene svarte fast kontaktperson og 

hyppigere treffpunkt kan bli bedre i samarbeidet.  
 

Diagram 15: Hva kan bli bedre i samarbeidet mellom din virksomhet og barneverntjenesten?       N=49 

 
Kilde: Questback/KomRev NORD 
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Respondentene fikk også mulighet til å komme med andre forbedringsområder, og 

tilbakemeldingene kan oppsummeres til følgende:  

 Veiledning, spesielt etter at bekymringsmelding er sendt, noe som kan påvirke samarbeidet 

med foresatte 

 Tilbakemelding på saksgangen, blir undersøkelsen henlagt, ført til tiltak, og når saken 

avsluttes etter tiltak 

 Deltakelse i BTI 

 Presentasjon av barneverntjenesten i foreldremøte på høsten  

 Mer systematisk samarbeid rundt skolevegring 

 

Tabellen nedenfor viser at respondentene i barneverntjenesten opplever gjennomsnittlig i større grad 

at politi og helsestasjoner har tilstrekkelig kunnskap for å vurdere om det er grunnlag for å melde 

bekymring enn de øvrige virksomhetene de ble spurt om. Gjennomsnittsskårene for barnehager, 

skoler og PPT kan tolkes som at respondentene i middels grad opplever at disse virksomhetene har 

tilstrekkelig kunnskap for å vurdere om det skal sendes bekymringsmelding.  

 
Tabell 33: I hvor stor grad opplever du at følgende virksomheter har tilstrekkelig kunnskap for å vurdere om 

det er grunnlag for å melde bekymring? N=54 

Virksomhet – vurdert av barneverntjenesten Gjennomsnittsskår  

Private barnehager 2,95 

Kommunale barnehager 3,04 

Skoler 3,27 

PPT 3,40 

Helsestasjoner 3,53 

Politi 4,43 
Kilde: Questback/KomRev NORD  

 

Vi ser i neste tabell at gjennomsnittsskårene varierer med hensyn til i hvor stor grad respondentene 

fra barneverntjenesten opplever at virksomhetene kjenner meldeplikten46.  

 
Tabell 34: I hvor stor grad opplever du at følgende virksomheter er kjent med denne plikten? N=54 

Offentlig myndighet skal av eget tiltak, uten hinder av taushetsplikt, gi opplysninger til kommunens barneverntjeneste 

ved bekymring eller mistanke om at et barn lever under forhold som nevnt i bvl. § 6-4 annet ledd 

Virksomhet Gjennomsnittsskår  

Private barnehager 3,23 

Kommunale barnehager 3,29 

Skoler 3,62 

PPT 3,74 

Helsestasjoner 3,80 

Politi 4,63 
Kilde: Questback/KomRev NORD  

 

I den såkalte verktøykassen som er laget for å tilpasse BTI til Tromsø kommune, inngår rutinene 

«Barn og unges signaler på mulig mistrivsel», «Bekymringsskala vedrørende barn og unge» og 

«Bekymringsskala vedrørende foreldre» samt «5 trinn fra bekymring til melding». I den overfor 

nevnte rutinen «5 trinn fra bekymring til melding» er meldeplikten omtalt. 

 

For alle virksomhetene som barneverntjenestens ansatte skulle vurdere, ser vi i tabell 30 at 

gjennomsnittsskåren er over 4 på spørsmålet om i hvor stor grad de opplever at virksomhetene gir 

                                                 
46 Jf. side 50, note 48 
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opplysninger som de etterspør, og det kan tolkes som at barneverntjenesten jevnt over får de 

opplysningene de etterspør fra de nevnte virksomhetene.  
 

Tabell 35: I hvor stor grad opplever du at følgende virksomheter gir opplysninger som dere etterspør? N=54 

Etter pålegg fra barneverntjenesten plikter offentlige myndigheter å gi nærmere bestemte opplysninger til 

barneverntjenesten jf. bvl § 6-4 
Virksomhet Gjennomsnittsskår  

Private barnehager 4,13 

PPT 4,13 

Helsestasjoner 4,15 

Skoler 4,16 

Kommunale barnehager 4,18 

Politi 4,40 
Kilde: Questback/KomRev NORD  

 

 

Revisors vurdering 

Innledningsvis i dette kapittelet om samarbeid, samordning og koordinering redegjorde vi for at 

kommunestyresak 212/12 er fulgt opp blant annet ved å innføre faste møter på enhetsledernivå, og 

at formålet med møtene skal være å: 

 Styrke oversiktsbildet til enhetslederne og kommuneledelsen 

 Styrke samhandling mellom kommuneovergripende enheter med ansvar for barn og unge 

 Styrke tverrfaglig samhandling på ledernivå 

 Sikre koordinering og samordning 

 

Tromsø kommune er også i ferd med å implementere samarbeidsmodellen «Bedre Tverrfaglig 

Innsats», som skal være kjent for alle ansatte i kommunen som arbeider med barn og unge. 

 

På den bakgrunn er revisors vurdering at Tromsø kommune overholder de utledete revisjons-

kriteriene om at kommunen bør sørge for å etablere rutiner for samarbeidet mellom tjenester, 

koordinere og samordne arbeidet med barn og unge og at arbeidet rapporteres til ledelsen i 

kommunen, jf. rundskriv Q-16/2007. 

 

Resultatene fra spørreundersøkelsene tilsier at det er etablert et samarbeid mellom 

barneverntjenesten og barnehager, skoler, PPT og helsestasjoner. 

 

Resultatene indikerer at jevnt over fungerer samarbeidet som barneverntjenesten har med de nevnte 

tjenestene. Vår undersøkelse viser også at barneverntjenesten og politiet samarbeider, og at begge 

parter er fornøyde med samarbeidet. På den bakgrunn er revisors vurdering at barneverntjenesten i 

Tromsø kommune overholder det utledete kriteriet om å samarbeide med de nevnte tjenestene, jf. 

rundskriv Q-16/2007. 

 

Det er nær sammenheng mellom kravet om at barneverntjenesten samarbeider med andre tjenester 

og kravet om at de medvirker til at andre offentlige organer ivaretar barns interesser, jf. 

barnevernloven §§ 3-1 og 3-2. Resultatene fra spørreundersøkelsene når det gjelder respondentenes 

opplevelse av samarbeid,tilsier derfor også at barneverntjenesten overfor barnehager, skoler, PPT 

og helsestasjonene medvirker til at disse offentlige organene ivaretar barns interesser. 

«Tilbakemelding på meldt bekymring» er imidlertid oppgitt som et forbedringsområde i samarbeidet 

fra flertallet av de totalt 81 respondentene som er representert gjennom vår spørreundersøkelse. 
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6.3 Tidlig intervensjon og tiltak basert på kunnskap 

 

 
 

Revisors funn 

I dette kapittelet presenterer vi først kommunens innsats og tiltak rettet mot barn og unge etter 

hvilken aldersgruppe de retter seg mot; sped- og småbarnsalderen og ungdomsalderen og tidlig 

voksen. Dernest presenterer vi resultatene fra spørreundersøkelsene når det gjelder spørsmålene om 

forebyggende arbeid ute i tjenestene. 

 

Innsats og forebyggende tiltak for barn og unge  

Sped- og småbarnsalderen 

Helsestasjonene i kommunen tilbyr kurset «Godt samliv» for førstegangsforeldre med barn 0-12 

måneder, og foreldre kan også få veiledning i «Familiens Hus», som finnes på Stakkevollan og på 

Langnes. Familiens Hus er en samordning av noen kommunale tjenester som blant annet 

helsestasjonstjenester, barneverntjenesten, PPT og kommunepsykolog, og som gir tilbud om ulike 

tiltak/tjenester for å støtte og veilede familier med barn i alderen 0-6 år. Av kommunens egen 

presentasjon47 av tilbudet fremgår det at Familiens hus har aktivitetene på de tre ulike nivåene for 

forebygging. På universelt nivå tilbys «åpen barnehage» hvor foreldre og barn kan møte blant annet 

helsesøster, kommunepsykolog og barneverntjenesten. På selektivt nivå tilbys foreldreveiledning 

blant annet ved kurset De utrolige årene og Marte Meo-metoden. I tillegg tilbys «Familiegruppa» 

for familier der foreldre har utfordringer med psykisk helse og/eller rus. På indisert nivå er det tilbud 

om tiltak fra flere tjenester, og det står i tjenestepresentasjonen til kommunen at ansatte i Familiens 

Hus vil kunne veilede familier inn i relevante tjenester, og bidra til bedre samordning og 

koordinering av tilbud og tjenester.  

 

For barn i barnehage har Tromsø kommune implementert den såkalte «Kvello-modellen», som 

innebærer tverrfaglig innsats overfor barn, og hvor formålet er å kvalitetssikre barnehagetilbudet for 

å kunne iverksette tiltak på et så tidlig tidspunkt som mulig. Et tverrfaglig team arbeider med dette, 

og teamet består av ansatte fra helsestasjonen, barneverntjenesten, fysio/ergoterapeut, PPT og 

barnehagens fagpersoner. Av kommunens presentasjon av tiltaket fremgår det at modellen legger 

opp til at ansatte i hver av de medvirkende hjelpetjenestene i kommunen er i barnehagen og 

observerer barna. Etter at alle fagpersonene har observert, holdes et drøftingsmøte hvor alle aktørene 

drøfter hva de har observert på individnivå. Det de har observert eller kartlagt, kan være tilstrekkelig 

til å vurdere behov. For barn det er vanskelig å avklare om har bistandsbehov eller ikke, bruker 

gruppen bestemte lister av risiko- og beskyttelsesfaktorer, og etter en vurdering av barna opp mot 

faktorene, kan gruppen komme frem til tre ulike konklusjoner: ingen grunn til bekymring/tiltak ut 

over ordinært barnehagetilbud, behov for mer kartlegging/utprøving av tiltak/tilrettelegging i 

barnehagen eller kontakte foreldrene med forespørsel om henvisning48. 

                                                 
47 «Familiens Hus på Stakkevollan, Beskrivelse av det faglige tilbudet. Januar 2012» 
48 Jf. rapporten «Modell for tverrfaglig tidlig innsats overfor barn i barnehage, Kvello-modellen hva er nå det?» 

Revisjonskriterier: 
Tromsø kommune bør sørge for å:  

 rette innsatsen mot barn og unge på et tidlig tidspunkt  

 ha forebyggende tiltak som er basert på kunnskap og lokale behov og utfordringer 

 ha kartleggingsverktøy og kompetanse om hvilke tiltak som virker 

 evaluere om forbyggende tiltak har ønsket effekt 
Kilder: Rundskriv Q-16/2007  
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Tromsø kommune prøvde ut Kvello-modellen for første gang i 2011, i barnehagene Gyllenvang, 

Stakkevollan, Workinnmarka og Templarheimen. I 2012 ble barnehagene Eidhaugen, Elvestrand, 

Lunheim og Olsgård inkludert i arbeidet. Revisor har i samtale med rådgiver forebyggende 

barnevern fått opplyst at det er politisk vedtatt at Tromsø kommune til enhver tid skal ha Kvello-

modellen i åtte barnehager, og at hver barnehage er med i tre år49. 

 

Ved implementeringen av Familiens Hus og Kvello-modellen i den såkalte Bydelspiloten Nordøya 

ble det bestemt at tiltakene skulle evalueres før eventuell implementering i andre bydeler i 

kommunen50. Evalueringen fremgår av rapporten «Fra ideen om Familiens Hus til lokal tilpasning 

– Evaluering av Bydelspiloten Nordøya for Tromsø kommune» som kommunestyret behandlet i 

møte 20.3.2012, sak 109/12. Administrasjonens saksfremlegg 10.11.2013 Tilstandsrapport – tidlig 

innsats ovenfor barn i barnehage gir en presentasjon av erfaringene med Kvello-modellen, og 

forslag til hvordan den skal brukes videre. I saksfremlegget vises det til at det er innhentet 

synspunkter fra foreldre og ansatte i barnehagen, og at «Funnene sett i sammenheng med 

erfaringskunnskap peker mot at modellen virker i forhold til formålet. Altså at modellen sikrer 

tidligere avdekking av behov og tidlig innsats. Det kommer ikke frem i materialet tegn på at foresatte 

angret på at de ga sitt samtykke til en slik tverrfaglig observasjon og vurdering eller at noen har 

klaget i ettertid.»  

 

Et annet tiltak i Tromsø kommune som retter seg mot barn, er «Modellkommuneforsøket». Tiltaket 

innebærer å gi langsiktig hjelp til barn i aldersgruppen 0-6 år som har foreldre med psykisk lidelse 

eller rusavhengighet. Av kommunens prosjektbeskrivelse fremgår at det i arbeidet mot målgruppa 

skal inngå metoder, tiltak og modeller for barn med behov innenfor alle de tre forebyggings-

nivåene51. Prosjektet skal gjennomføres ved å etablere rutiner og strukturer for samhandling, 

kompetanseheving og utvikling av tiltak. Kommunale tjenester som inngår i prosjektet, er 

helsestasjoner, barnehager, barneverntjenesten, fastlegene, PPT og rus- og psykiatritjenesten52. 

Kommunens koordinator Modellkommune, som er helsesøster ved Sentrum helsestasjon, har sendt 

revisor sluttrapport fra prosjektet hvor det fremgår blant annet at Modellkommuneforsøket har 

bidratt til økt kompetanse om målgruppen og at det er blitt etablert såkalte barneansvarlige i 

voksentjenester i kommunen53.  

 

For barn i barnehager og skoler har kommunen etablert «ressursteam». Kommunestyret vedtok i 

sak 225/12, i møte 11.12.2012, at alle skoler skal opprette ressursteam med fast representasjon fra 

PPT. Ifølge fremlegget til saken er hensikten å sikre kvaliteten på de tiltak som iverksettes innenfor 

tilpasset opplæring. Revisor har fått opplyst fra rådgiver forebyggende barnevern at skolene også 

har såkalte utvidete ressursteam hvor barneverntjenesten deltar. I forbindelse med BTI-modellen 

skal det bli utvidete ressursteam også i barnehager i kommunen. 

 

  

                                                 
49 Jf. også saksfremlegg til byrådets sak 354/13, i møte 28.11.2013 
50 Jf. Økonomiplan 2011-2014 s. 6, Rådmannens forslag 11.10.2011 
51 Primær,- sekundær- og tertiærforebyggende 
52 Jf. prosjektbeskrivelsen “Modellkommuneforsøket i Tromsø kommune 2007-2014”, Forebyggende helsetjenester 

2010 
53 Rapporten «Modellkommuneforsøket Sluttrapport for 2014» er i skrivende stund ikke endelig. Kommunen skal 

sende rapporten til Barne-, ungdoms og familiedirektoratet innen 15.1.2015. 
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Ungdomsalderen og tidlig voksen 

Tromsø kommune avsluttet et prosjekt i 2009 kalt for «Unge utenfor». Gjennom prosjektet ble det 

dokumentert behov for fokus på det oppsøkende og utadrettede arbeidet med ungdom i risiko. 

Videre fant kommunen behov for å bygge opp lavterskeltiltak for ungdommene i målgruppen. De 

samme behovene ble også dokumentert gjennom det nasjonale prosjektet «Ungdom i svevet». Som 

en følge av tiltaket iverksatte Tromsø kommune tiltaket «Ung og inkludert» som innebærer 

oppbygging av nye lavterskeltiltak, styrking av tverrfaglig innsats og det oppsøkende og 

miljørettede arbeidet overfor ungdom i risiko. Prosjektet er tverrfaglig med deltakere fra NAV 

Tromsø, rus- og psykiatritjenesten, barneverntjenesten, skolehelsetjenesten, politiet og SLT-

koordinator med flere. Følgende resultatmål var i fokus i prosjektet: 1) prøve ut foreldreveiledning 

til ungdomsforeldre, 2) implementere veileder “Fra bekymring til handling”, 3) etablere 

“Tverrfaglig forum” for utøvere i oppsøkende og utadrettet arbeid, 4) styrke tverrfaglig samarbeid 

i enkeltsaker, 5) øke omfanget/variasjon på lavterskeltiltak og 6) utarbeide “trendrapport” for 

Tromsø kommune54. 

 

Tromsø kommune v/Forebyggende helsetjenester har evaluert prosjektet i “Sluttrapport Ung og 

inkludert” oppsummering av prosjektarbeid knyttet til ungdom i risiko 2009-2012”. Konklusjonen 

i evalueringen er at «Ung og inkludert» er en modell som gir mer tilgjengelig tilbud til barn og unge 

som er risikoutsatt, brukerne får raskere og tidligere hjelp og det gir bedre forankring av 

samarbeidsrutiner og skaper større fleksibilitet i tjenesteapparatet. 

 

Det tverrfaglige samarbeidsorganet «Nytt gir» i Tromsø kommune skulle drøfte ungdomssaker og 

forsøke å finne egnede aktiviteter/arbeidstreningsmuligheter for ungdom som hadde sammensatt 

problematikk. Målgruppen for samarbeidsforumet var ansatte i virksomheter som jobber med 

ungdom med sammensatt og alvorlig problematikk og som krever samtidig og koordinert innsats, 

og deltakere var Utekontakten, NAV, Oppfølgingstjenesten, Eiendom drift og Idrett drift i 

kommunen. Ifølge den nevnte rapporten ble forumet avsluttet etter endt prosjektperiode da det var 

få tiltak til ungdommene, og deltakerne i forumet ikke hadde delegert myndighet til å treffe 

beslutninger i møtene55. Arbeidsgruppen for det tverrfaglige samarbeidsforumet hadde 

evalueringsmøte i oktober 2012. Gruppen forsøkte å finne årsakene til at «Nytt gir» ble så lite brukt 

og hvilke justeringer man kunne gjøre. Ifølge evalueringen var det for dårlig markedsføring, også 

internt hos aktørene som var representerte i samarbeidet. Av evalueringen fremgår det også at de 

som var aktører i dette samarbeidet, jobbet med ungdommer som har svært kompliserte 

problemstillinger, men at det var uavklart hvorfor disse sakene ikke ble løftet inn i «Nytt gir». 

Dernest er det fremhevet i evalueringen at det tok tid å etablere nye samarbeidsformer. Resultatet 

av evalueringen var imidlertid at deltakerne ønsket å fortsette arbeidet i samarbeidsorganet56. 

 

Tromsø kommune har også gjennomført det treårige prosjektet «Ny GIV»57 med formålet å få ned 

frafallet i videregående skole. «Ny GIV» består av to store prosjekter: Overgangsprosjektet og 

Oppfølgingsprosjektet. Overgangsprosjektet handler blant annet om å sikre overgangen mellom 

ungdomsskole og videregående skole, bedre elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving 

og regning, samt gjøre opplæringen for elevene mer praktisk, variert og relevant. 

Oppfølgingsprosjektet som er ment å styrke samarbeidet mellom skoler, den fylkeskommunale 

oppfølgingstjenesten, fagopplæringen og NAV. Kommunestyret behandlet 29.1.2014 i sak 3/13 

                                                 
54 Jf. rapporten “Sluttrapport Ung og inkludert” oppsummert prosjektarbeidet knyttet til ungdom i risiko 2009-2012” 

Innledning. 
55 Jf. rapporten kap. 4 Bakgrunn. 
56 Jf. rapporten “Sluttrapport Ung og inkludert” oppsummert prosjektarbeidet knyttet til ungdom i risiko 2009-2012” 

kap. 4 Gjennomføring 
57 Ny Giv står for ny gjennomføring i videregående opplæring 
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Sluttrapportering Ny GIV Overgangsprosjektet i Tromsø kommune. Av saksfremlegget fremgår at 

foresatte, lærere og elever ga uttrykk for at mange elever hadde knekt koder for læring, fått 

motivasjon og tro på læring tilbake og var mer positive til skolen.  

 

Kommunen er nå i gang med satsingen «Ungdomstrinn i utvikling», og revisor har fått opplysninger 

om denne fra kommunens utviklingsveileder Ungdomstrinn i utvikling. Dette er en nasjonal satsing 

med tilbud om støtte til lokalt utviklingsarbeid i klasseledelse, regning, lesing og skriving i perioden 

2013-2017. Kvaliteten på opplæringen skal bli bedre ved at elevene skal få opplæring som er mer 

praktisk og variert, slik at den oppleves mer relevant og utfordrende og bidrar til at elevene opplever 

større motivasjon og mestring i skolehverdagen. Utviklingsveileder har videre opplyst til revisor at 

satsingen bygger på forskning om god praksis og systematisering av erfaringer fra tidligere satsinger 

som blant annet «Ny GIV». På kombinertskoler i Tromsø deltar lærere på alle trinn i satsingen, og i 

barneskoler har det vært holdt kurs for 5.-7. trinnlærere. Revisor fikk også opplyst at det er satt i 

gang et forsknings- og utviklingsarbeid kalt «Tidlig innsats – økt lærertetthet» på tre av kommunens 

barneskoler og at noe av intensjonen er å se om økt lærertetthet bidrar til bedre tilpasset opplæring 

og dermed mindre behov for spesialundervisning. 

 

Barneverntjenesten har iverksatt prosjektet «Samtidig og koordinert» som skal styrke det tverr-

faglige samarbeidet rundt barn med barnevernstiltak. De tverrfaglige aktørene er rus- og psykiatri-

tjenesten, sosialmedisinsk senter, Utekontakten og tildelingskontoret. Tiltakene i prosjektet er 

tverrfaglig kompetanseutvikling, samarbeidsrutiner og oversikt over antall felles brukere58. 

 

For ungdom finner vi også at Tromsø kommune har implementert «Samordning av lokale 

kriminalitetsforebyggende tiltak» (SLT). Tiltaket har som mål å redusere, og aller helst stoppe, 

kriminaliteten gjennom et forebyggende arbeid. SLT er et formalisert samarbeid mellom politiet og 

Tromsø kommune. Byrådet i Tromsø kommune har forankret stillingen som SLT-koordinator i 

Byrådsavdeling for utdanning fra og med 1.1.201459.  I tillegg samarbeider kommunen med frivillige 

organisasjoner, privatpersoner, næringsliv, foreldre og ungdom. Samarbeidet kan også inkludere 

fylkeskommunen, konfliktråd og nabokommunene. Målgruppen er barn og unge mellom 12 og 18 år 

som vokser opp under vanskelige forhold, som er utsatt for omsorgssvikt, og/eller viser dårlig 

tilpasning til omgivelsene, og/eller foretar lovbrudd, som begår eller kan forventes å begå handlinger 

som er til skade for dem eller andre, samt særlig utsatte miljøer av ungdom60. Ifølge Melding om 

barneverntjenesten – utfordringer og mulige tiltak er det behov for å styrke det 

kriminalitetsforebyggende arbeidet i kommunen, og at spesielt bør SLT-funksjonens samarbeid med 

Utekontakten tydeliggjøres og hvordan SLT-koordinator og Utekontakten skal rapportere overfor 

Politirådet. Videre fremgår det av meldingen at det har effekt på barneverntjenestens saksmengde 

at arbeidet med å finne hvilke strategier og tiltak som skal til for å få bedre kriminalitetsforebygging, 

ikke er prioritert godt nok.  

 

Gjennom BTI-modellen er det bestemt at det skal være «SLT-forum» på ungdomsskolene fire ganger 

i året. 

 

I samtale med rådgiver forebyggende barnevern har revisor fått opplyst at Tromsø kommune 

arbeider med tiltak for barn som er utsatt for vold og barn med psykiske vansker eller lidelser. 

Tromsø kommune deltar i et læringsnettverk i regi av KS kalt «God samhandling for barn og unge». 

 

  

                                                 
58 Jf. rapporten “Sjumilssteget” s. 28 
59 Jf. møte i byrådet 23.2.2014, sak 12/14 Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak 
60 Jf. Tromsø kommunes handlingsplan for psykisk helsearbeid 2008-2011 s. 18. 
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Forebyggende arbeid i ulike kommunale tjenester i Tromsø 

Gjennom Questback-undersøkelsen ønsket vi å kartlegge om ulike tjenester som arbeider tett med 

barn og unge, mener at de arbeider forebyggende, og vi ba om å få eksempler på forebyggende 

arbeid på primær-, sekundær og tertiærforebyggende nivå61. I spørreundersøkelsen til de ansatte i 

barneverntjenesten ba vi om deres vurdering av i hvor stor grad de opplever at ulike virksomheter 

er kjent med sitt ansvar for å drive forebyggende arbeid.  

 

Barnehager 

Fagledere i 25 kommunale barnehager og styrere/daglig ledere for 24 private barnehager besvarte 

spørsmålene om deres virksomhet gjør forebyggende arbeid, og vi viser svarfordelingen fra 

kommunale og private barnehager i henholdsvis diagram 16 og 17 nedenfor.  

 

Diagrammene viser ganske klart at de fleste barnehagelederne mener at deres barnehage gjør 

forebyggende arbeid, og vi ser ikke noe særlig forskjell avhengig av om barnehagen er kommunal 

eller privat. Som eksempler på primærforebyggende arbeid skrev flere fagledere/styrere at de 

arbeider med sosialisering/sosial kompetanse blant barna og samarbeid med og veiledning til 

foreldre. Andre nevnte Kvello-modellen og observasjoner av barn. Andelen svar på alternativet ja 

og eksemplene fra ledere i 49 barnehager indikerer at barnehagene i Tromsø kommune retter 

innsatsen mot barn på et tidlig tidspunkt, dvs. uten at et problem er oppstått. 

 
Diagram 16: Gjør din virksomhet noen form for primærforebyggende arbeid? Gjør din virksomhet noen form 

for sekundærforebyggende arbeid? Gjør din virksomhet noen form for tertiærforebyggende arbeid? N= 25 

 
Kilde: Questback/KomRev NORD 

 

                                                 
61 I infotekst til spørsmålene hadde vi definert de tre begrepene om forebygging. 
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Diagram 17: Gjør din virksomhet noen form for primærforebyggende arbeid? Gjør din virksomhet noen form 

for sekundærforebyggende arbeid? Gjør din virksomhet noen form for tertiærforebyggende arbeid? N= 24

 
Kilde: Questback/KomRev NORD 

 

Når det gjelder spørsmålene om virksomheten gjør sekundær- og tertiærforebyggende arbeid, ser 

vi i diagrammene 16 og 17 at over halvparten av barnehagene som vi fikk svar fra, mener at de 

arbeider på disse nivåene for forebygging. Som eksempler på sekundærforebyggende arbeid som 

blir gjort i barnehager, skrev respondenter blant annet barnehageplass, bruk av tiltaket «De utrolige 

årene» og samtaler med enkeltbarn og i grupper. Av tertiærforebyggende arbeid nevnte flere av 

respondentene at de samarbeider med andre tjenester, som for eksempel barneverntjenesten, PPT 

og helsestasjon, og at de samarbeider med foreldre og veileder foreldre. 

 

At respondenter svarte nei på spørsmålene om forebygging på sekundær- og tertiærnivå, kan skyldes 

at barnehagene på tidspunktet for når undersøkelsen ble besvart, ikke hadde barn som er vurdert 

som sårbare/i risiko for å utvikle problemer eller hadde et etablert problem.  

 

I tabell 36 viser vi svarfordelingen på spørsmålet til ansatte i barneverntjenesten om i hvor stor grad 

de opplever at barnehagene er kjent med sitt ansvar for å drive forebyggende arbeid.  
 

Tabell 36: I hvor stor grad opplever du at følgende virksomheter er kjent med sitt ansvar for å drive 

forebyggende arbeid? N=54    

Svaralternativer 

→ 

I svært 

liten grad 

I liten 

grad 

I middels 

grad 

I stor 

grad 

I svært 

stor grad 
Gj.snittsskår Vet 

ikke 

Virksomhet ↓ 

Kommunale 

barnehager 

2 7 16 7 2 3 20 

Private barnehager 2 8 14 3 2 2,83 25 
Kilde: Questback/KomRev NORD 

 

De ansattes oppfatninger er fordelt på alle svaralternativene, og vi tolker at de av barnevern-

tjenestens ansatte som ga sin vurdering, gjennomsnittlig i middels grad opplever at barnehagene i 

Tromsø kommune er kjent med sitt ansvar for å drive forebyggende arbeid. En nærmere analyse av 

svarene viser at svaralternativet vet ikke er valgt av ansatte fra alle avdelingene og at 

tiltaksavdelingen står 10 og 11 av svarene på dette svaralternativet for henholdsvis kommunale og 
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private barnehager. Seks av de ansatte på mottaks- og oppfølgingsavdelingen som besvarte 

undersøkelsen, svarte vet ikke når det gjelder private barnehager, mens for de kommunale 

barnehagene var det én fra denne avdelingen som svarte vet ikke. 

 

 

Skoler 

I diagram 18 presenterer vi svarfordelingen fra rektorer ved skolene som besvarte spørsmålene i 

undersøkelsen om virksomheten gjør forebyggende arbeid.  

 
Diagram 18: Gjør din virksomhet noen form for primærforebyggende arbeid? Gjør din virksomhet noen form 

for sekundærforebyggende arbeid? Gjør din virksomhet noen form for tertiærforebyggende arbeid? N= 21 

 
Kilde: Questback/KomRev NORD 

 

At samtlige rektorer svarte ja på spørsmålet om skolen gjør primærforebyggende arbeid indikerer 

at skolene i Tromsø kommune retter innsatsen mot alle barn og unge, det vil si tidlig innsats. Også 

fra skolene ble arbeid med sosial kompetanse nevnt som eksempel på primærforebyggende arbeid. 

Flere av respondentene skrev at det arbeides med mobbing, trivsel og klassemiljø. Andre eksempler 

var elevsamtaler og økt voksentetthet i friminutt/utetid.  

 

Svarfordelingen på spørsmålene om skolen driver sekundær- og tertiærforebyggende arbeid tilsier 

at skolene i Tromsø er involvert ved tiltak for barn som er i risiko for å utvikle problemer eller for 

barn som har et identifisert problem. Som sekundærforebyggende arbeid nevnte flere rektorer tiltak 

som innebærer samarbeid med andre tjenester, som for eksempel at helsesøster og pedagog har 

skilsmissegrupper for elever, samarbeid med politiet, barnevernet, PPT og ansvarsgruppemøter med 

andre hjelpeinstanser. Eksempler på tertiærforebyggende arbeid var blant annet samarbeid med 

andre tjenester, at de henter elever hjemme, følger opp elever med høyt fravær og har dialog med 

foreldre.  

 

Flertallet av ansatte i barneverntjenesten som besvarte spørreundersøkelsen, opplever i middels eller 

i stor grad at skolene er kjent med sitt ansvar for å drive forebyggende arbeid, jf. tabell 37.  

 

21

13

17

0

5

1
0

3
4

0

5

10

15

20

25

Primærforebyggende arbeid Sekundærforebyggende arbeid Tertiærforebyggende arbeid

Forebyggende arbeid i kommunale skoler

Ja Nei Vet ikke



KomRev NORD IKS Barnevern i Tromsø kommune 

 

60 

 

Tabell 37: I hvor stor grad opplever du at følgende virksomheter er kjent med sitt ansvar for å drive 

forebyggende arbeid? N=54    

Svaralternativer 

→ 

I svært 

liten grad 

I liten 

grad 

I middels 

grad 

I stor 

grad 

I svært 

stor grad 
Gj.snittsskår Vet 

ikke 

Virksomhet ↓ 

Skoler 1 7 24 8 2 3,07 12 
Kilde: Questback/KomRev NORD 

 

Svarfordelingen på dette spørsmålet skiller seg noe fra svarfordelingen når det gjelder spørsmålet 

om barnehager; en større andel av respondentene svarte i middels grad, og det var en mindre andel 

av barneverntjenestens ansatte som svarte vet ikke på spørsmålet om opplevelsen av skolenes 

kjennskap til ansvaret for å drive forebyggende arbeid.  

 

 

Helsestasjoner 

Fra alle helsestasjonene svarte avdelingslederne at deres helsestasjon gjør arbeid på de tre nivåene 

for forebygging62. Et slikt resultat kan være en naturlig følge av at helsestasjonene som sådan er 

forebyggende tiltak. Som eksempler på arbeid som retter seg mot alle barn, har avdelingslederne 

nevnt blant annet at de gjør jevnlige målinger av høyde og vekt, hjemmebesøk, vaksinasjon og 

gruppesamtaler med alle barn i tredje klasse om kost, vennskap og skoletrivsel. Som 

sekundærforebyggende tiltak ble nevnt oppfølging av overvekt, oppfølging av foreldre og barn som 

har ekstra utfordringer og oppfølging av barn i skolealder som for eksempel har utfordringer med 

skilsmisse, lettere psykiske vansker eller mistrivsel av forskjellig art. Avdelingsledere ved 

helsestasjoner nevnte også gruppesamtaler eller individuelle samtaler. Når det gjelder 

tertiærforebygging, skrev én avdelingsleder at de som oftest henviser til andre instanser, men at det 

er glidende overgang mellom sekundær- og tertiærforebygging. De fleste helsestasjonene nevnte 

som eksempel på tertiærforebyggende arbeid at de arbeider sammen med andre tjenester gjennom 

blant annet individuell plan. 

 

I tabell 38 ser vi at ansatte i barneverntjenesten som besvarte undersøkelsen vår, gjennomsnittlig i 

stor grad opplever at helsestasjonene er kjent med sitt ansvar for å drive forebyggende arbeid. I stor 

grad var også det klart mest benyttede svaralternativet på dette spørsmålet. 

 
Tabell 38: I hvor stor grad opplever du at følgende virksomheter er kjent med sitt ansvar for å drive 

forebyggende arbeid? N=54    

Svaralternativer 

→ 

I svært 

liten grad 

I liten 

grad 

I middels 

grad 

I stor 

grad 

I svært 

stor grad 
Gj.snittsskår Vet 

ikke 

Virksomhet ↓ 

Helsestasjoner 0 4 7 25 8 3,84 10 
Kilde: Questback/KomRev NORD 

 

 

  

                                                 
62 På spørsmålene om gjør din virksomhet noen form for primær-, sekundær eller tertiærforebyggende arbeid 
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Pedagogisk-psykologisk tjeneste 

Fra PPT fikk vi svar fra seks av syv mottakere av spørreundersøkelsen, og svarfordelingen blant 

disse tilsier at på teamene i PPT arbeides det forebyggende på de tre ulike nivåene. Eksemplene på 

forebyggende arbeid som respondentene i PPT oppgav, viser at tjenesten innenfor alle de tre nivåene 

for forebyggende arbeid gir veiledning, kurs og rådgivning. For barn og unge som er i risiko eller 

som har utviklet et problem, gjelder veiledningen og rådgivningen det konkrete barnet/ungdommen, 

og PPT deltar i samarbeidsmøter eller ressursteam. 

 

Mange av respondentene i barneverntjenesten svarte vet ikke på spørsmålet om i hvor stor grad de 

opplever at PPT er kjent med sitt ansvar for å drive forebyggende arbeid, jf. tabell 39. 

Gjennomsnittsskår på 3,30 tolker vi som at de i middels grad opplever at PPT er klar over dette 

ansvaret. 
 

Tabell 39: I hvor stor grad opplever du at følgende virksomheter er kjent med sitt ansvar for å drive 

forebyggende arbeid?  N=54    

Svaralternativer 

→ 

I svært 

liten grad 

I liten 

grad 

I middels 

grad 

I stor 

grad 

I svært 

stor grad 
Gj.snittsskår Vet 

ikke 

Virksomhet ↓ 

PPT 1 5 19 11 4 3,30 14 
Kilde: Questback/KomRev NORD 

 

 

      

Politiet 

I tabell 40 ser vi at ansatte i barneverntjenesten gjennomsnittlig i stor grad opplever at politiet er 

kjent med sitt ansvar for å drive forebyggende arbeid, og 20 av de som ga sin vurdering av politiet 

på dette spørsmålet, svarte i svært stor grad. 

 
Tabell 40: I hvor stor grad opplever du at følgende virksomheter er kjent med sitt ansvar for å drive 

forebyggende arbeid? N=54    

Svaralternativer 

→ 

I svært 

liten grad 

I liten 

grad 

I middels 

grad 

I stor 

grad 

I svært 

stor grad 
Gj.snittsskår Vet 

ikke 

Virksomhet ↓ 

Politiet 0 2 3 23 20 4,27 6 
Kilde: Questback/KomRev NORD 

 

Leder U18 i politiet fortalte til revisor at deres avdeling er opptatt av å komme inn tidligst mulig og 

at de opplever at det skal det lite til for at det blir mye bedre når de arbeider med de minste barna 

sammenlignet med å arbeide med barn/unge i aldersgruppen 13 til 16 år. Leder U18 gav i samtalen 

med revisor også opplysninger om hvordan politiet i Tromsø arbeider når det gjelder oppfølging av 

barn og ungdom. U18 arbeider tett mot skolene i Tromsø og opplever at skolene har behov for at 

alle instanser som har med barn og unge å gjøre er involverte. Som eksempel på problematikk som 

skolene står ovenfor, nevnte leder U18 barn med atferd på grunn av ulike diagnoser, og hun mener 

at det er behov for mer opplæring, utdanning og veiledning om de såkalte diagnosebarna. Annen 

aktuell problematikk er elevers bruk av rusmidler og datakriminalitet, herunder trusler, vold og 

mobbing.  

 

På revisors spørsmål om politiet har faste møter på skoler i kommunen, har leder U18 opplyst til 

revisor at det er snart etablert SLT-møter på alle ungdomsskolene i Tromsø og at politiet er med på 

disse møtene sammen med en rekke andre instanser som jobber med barn og unge. Politiet er også 

med på de utvidete ressursteamene på barneskoler. Leder U18 opplyste også til revisor at 

barnevernet er i hovedsak med på møtene, men at politiet opplever at møtene kan bli prioritert bort 
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av barneverntjenesten på grunn av andre prioriterte gjøremål i tjenesten. Hun fremhevet at det er 

uheldig fordi alle som jobber rundt ungdom er avhengig av at barneverntjenesten er med. Videre 

fortalte leder U18 i samtale med revisor at for noen år tilbake hadde politiet, barnevern og 

Utekontakten møte med foreldre til barn på åttende trinn. Hun opplevde dette som positivt, men 

også at det kunne være dårlig oppmøte blant foreldre. Leder U18 fortalte videre at politiet blir 

invitert til skoler, men at det ikke er noe fast system for dette og at hun på dette området ønsker at 

kommunen er klare på hva de ønsker fra politiet. Når det gjelder foredrag for elever, bruker politiet 

ofte studenter fra Politihøgskolen. 

 

For ungdom hvor politiet har avdekket ulike problemstillinger, kan politiet følge opp ungdommen 

gjennom straffereaksjonene ungdomsoppfølging eller ungdomsstraff63. En koordinator fra 

Konfliktrådet koordinerer teamet rundt ungdommen det gjelder.  

 

Oppsummering og sammenligning  

Tromsø kommune har ulike tiltak/prosjekter for barn og unge i ulike aldersgrupper og barn og unge 

med ulike problemstillinger. Noen av tiltakene/prosjektene som kommunen har iverksatt for å 

arbeide forebyggende, er anbefalt av departementet i rundskriv Q-25/2005 og noen tiltak kommunen 

har for barn og unge, er beskrevet som nasjonale satsinger. Tromsø kommune har evaluert flere av 

tiltakene/prosjektene.  

 

Ved alle virksomhetene som er representert gjennom vår spørreundersøkelse, oppga flertallet av 

respondentene at de gjør arbeid på primær-, sekundær- og tertiærforebyggende nivå. I tabell 41 viser 

vi gjennomsnittsskårene fra respondentene i barneverntjenesten på spørsmålet om i hvor stor grad 

de opplever at virksomhetene er kjent med sitt ansvar for å drive forebyggende arbeid. 

 
Tabell 41: I hvor stor grad opplever du at følgende virksomheter er kjent med sitt ansvar for å drive 

forebyggende arbeid? N=54 

Virksomhet – vurdert av barneverntjenesten Gjennomsnittsskår  

Politi 4,27  

Helsestasjoner 3,84 

PPT 3,30 

Skoler 3,07 

Kommunale barnehager 3,00 

Private barnehager 2,83 
Kilde: Questback/KomRev NORD  

 

Sammenligningen i tabell 41 viser at politiet fikk høyeste gjennomsnittsskår, som vi tolker som at 

barneverntjenesten opplever at politiet i stor grad er kjent med ansvaret sitt. Vi tolker også at 

barneverntjenesten opplever i stor grad at helsestasjonene er kjent med sitt ansvar for å drive 

forebyggende arbeid. For de øvrige virksomhetene tolker vi gjennomsnittsskåren som at 

barneverntjenesten opplever at virksomhetene i middels grad er kjent med sitt ansvar for å drive 

forebyggende arbeid.  

 

 

Revisors vurdering 

Ettersom Tromsø kommune har tiltak for barn og unge i ulike aldersgrupper og med ulike 

problemstillinger samt at flertallet av respondentene oppgav at de driver med forebyggende arbeid, 

er revisors vurdering at kommunen overholder det utledete kriteriet om tidlig intervensjon, jf. 

                                                 
63 Ungdomsstraff er regulert i straffeloven § 28 c. Straffen kan idømmes av domstolen for ungdom under 18 år som 

har begått alvorlig og gjentatt kriminalitet. Ordningen er en såkalt gjenopprettende rettsprosess som involverer 

gjerningspersonens nettverk og der straffereaksjonen blir individuelt tilpasset. 
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rundskriv Q-16/2007. På bakgrunn av at Tromsø kommune har flere tiltak som er anbefalt/utviklet 

fra statlig hold og har evaluert bruken av disse, er revisors vurdering at Tromsø kommune har 

overholdt kriteriene om å sørge for å ha tiltak som er basert på kunnskap og lokale behov og 

utfordringer, ha kartleggingsverktøy og kompetanse om hvilke tiltak som virker, samt kriteriet om 

å evaluere om forebyggende tiltak har ønsket effekt, jf. rundskriv Q-16/2007.  

 

6.4 Barn og unges behov som utgangspunkt 

 

 
 

Revisors funn 

En av rettighetene som følger av FN-konvensjonen om barns rettigheter (Barnekonvensjonen), er 

barns rett til medbestemmelse. Av kommunens rapport fra deltakelsen i prosjektet Sjumilssteget 

fremgår det at kommunen har styrket barn og unges rett til medbestemmelse blant annet ved å 

utvikle samarbeidet med Ungdomsrådet, Landsforeningen for barnevernsbarn og Voksne for barn, 

og kommunen har arbeidet med å øke kompetansen når det gjelder samtaler med barn. Av rapporten 

fremgår det også at i Tromsø kommune avvikles barnas kommunestyre i april og ungdommens 

kommunestyre i januar. 

 

Tromsø kommune bruker Utdanningsdirektoratets «Elevundersøkelse» som kan sendes til elever fra 

femte trinn til og med videregående trinn 3. Blant unge på ungdomstrinnet og i videregående 

opplæring i Tromsø bruker kommunen «Ungdata», som er et kvalitetssikret system for 

gjennomføring av lokale spørreskjemaundersøkelser. Av informasjonsskriv om Ungdata-

undersøkelsen i Tromsø 2014, som NOVA utfører på oppdrag fra kommunen, fremgår det at 

hensikten med undersøkelsen er å få mer kunnskap om hvordan det er å være tenåring i Tromsø. 

Resultatene skal brukes som grunnlag for ungdomspolitikken i årene som kommer og til å vurdere 

satsningsområder i det forebyggende ungdomsarbeidet. Målet med undersøkelsen er å skaffe til veie 

informasjon som kan benyttes for å bedre oppvekstmiljøet i kommunen. Gjennom ungdommens 

utfylling av spørreskjema får kommunen informasjon om rusmiddelbruk, fysisk aktivitet, sosialt 

nettverk og mange andre viktige indikatorer64. 

 

 

Revisors vurdering 

Revisors funn tilsier at Tromsø kommune har ulike metoder for å innhente barn og unges meninger. 

Revisors vurdering er at Tromsø kommune overholder det utledete kriteriet om å ta utgangspunkt i 

barn og unges behov ved iverksettelse av forebyggende tiltak, jf. rundskriv Q-16/2007. 

 

  

                                                 
64 Jf. saksfremlegg 14.3.2013 til Utdanningskomiteens sak Folkehelsearbeidet i Tromsø kommune 

Revisjonskriterium: 
o Tromsø kommune må ta utgangspunkt i barn og unges behov ved iverksettelse av forebyggende tiltak 

 

Kilder: Rundskriv Q-16/2007  
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6.5 Oppsummering 

Kommunestyresakene som har sentral betydning for Tromsø kommunes system for forebyggende 

arbeid blant barn og unge, er: 

 49/12 Rapportering barneverntjenesten 2011 – plan for oppfølging av tilsynsførere 

 101/12 Samarbeidsavtale – utvikling av en nasjonal samarbeidsmodell – bedre tverrfaglig 

innsats (BTI)  

 212/12 Melding om barneverntjenesten – utfordringer og mulige tiltak 

 

Flere av kommunenes overordnede planer omtaler arbeid for barn og unge, herunder tverrfaglig 

arbeid, og det er igangsatt arbeid med å lage en overordnet strategi og organisering for arbeid med 

barn og unge. På den bakgrunn er revisors vurdering at Tromsø kommune overholder de utledete 

revisjonskriteriene om at det forebyggende arbeidet blant barn og unge bør være forankret på øverste 

politiske og administrative nivå, jf. rundskriv Q-16/2007 pkt. 2. Ved at arbeidet med den nevnte 

strategien er i gang, er Tromsø kommune i ferd med å få systemet for forebyggende arbeid i henhold 

til rundskrivets anbefaling om arbeidet bør forankres i overordnet planverk for å sikre helhetlig 

planlegging, jf. rundskriv Q-16/2007 pkt. 2. På den bakgrunn er revisors vurdering at Tromsø 

kommune har overholdt det utledete revisjonskriteriet om at det forebyggende arbeidet bør forankres 

i overordnet planverk. 

 

Tromsø kommune har etablert rutiner for møter på enhetsledernivå, hvor temaet er blant annet 

tverrfaglig arbeid. Tromsø kommune er i ferd med å implementere samarbeidsmodellen «Bedre 

Tverrfaglig Innsats», som skal være kjent for alle ansatte i kommunen som arbeider med barn og 

unge. 

 

Resultatene fra vår spørreundersøkelse tilsier at barneverntjenesten har samarbeid med andre 

virksomheter som arbeider med barn og unge. Svarene fra ansatte i barneverntjenesten på spørsmål 

om samarbeid med andre tjenester, tolker vi som at barneverntjenesten jevnt over er fornøyd med 

samarbeidet med barnehager, skoler, helsestasjoner, PPT og politiet. Noen av respondentene 

formidlet gjennom spørreundersøkelsen at det er svært variabelt hvordan samarbeidet er med 

forskjellige virksomheter, og at det stort sett er personavhengig hvordan samarbeidet blir. Andre 

skrev at samarbeidet kan være utfordrende på grunn av barneverntjenestens kapasitet og 

ressurstilgang, og at dette kan være vanskelig å få forståelse for i andre virksomheter.  

 

De nevnte kommunale tjenestene skulle i spørreundersøkelsen oppgi hvordan de synes at 

samarbeidet med barneverntjenesten fungerer. Gjennomsnittsskårene tolker vi som at de synes at 

samarbeidet fungerer godt, og det kan tilsi at virksomhetene jevnt over er fornøyde med samarbeidet 

med barneverntjenesten. Av de 49 respondentene som svarte på spørsmålet om forbedringsområder, 

mente over halvparten at tilbakemelding på meldt bekymring kan bli bedre. Nesten halvparten av 

respondentene oppga fast kontaktperson og hyppigere treffpunkt som forbedringsområder.  

 

Revisors vurdering er at Tromsø kommune overholder de utledete revisjonskriteriene om at 

kommunen bør sørge for å etablere rutiner for samarbeidet mellom tjenester, koordinere og 

samordne arbeidet med barn og unge og at arbeidet rapporteres til ledelsen i kommunen, jf. 

rundskriv Q-16/2007. Revisors vurdering er også at barneverntjenesten i Tromsø kommune 

overholder det utledete kriteriet om å samarbeide med de nevnte tjenestene, jf. rundskriv Q-16/2007. 

Det er nær sammenheng mellom kravet om at barneverntjenesten samarbeider med andre tjenester 

og kravet om at de medvirker til at andre offentlige organer ivaretar barns interesser, jf. 

barnevernloven §§ 3-1 og 3-2. Resultatene fra spørreundersøkelsene når det gjelder respondentenes 

opplevelse av samarbeid, tilsier derfor også at barneverntjenesten overfor barnehager, skoler, PPT 

og helsestasjonene medvirker til at disse offentlige organene ivaretar barns interesser. 
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«Tilbakemelding på meldt bekymring» er imidlertid oppgitt som et forbedringsområde i samarbeidet 

fra flertallet av de totalt 81 respondentene som er representert gjennom vår spørreundersøkelse. 

 

Ettersom Tromsø kommune har tiltak for barn og unge i ulike aldersgrupper og med ulike 

problemstillinger samt at flertallet av respondentene opplyste at de driver med forebyggende arbeid, 

er revisors vurdering at kommunen overholder det utledete kriteriet om tidlig intervensjon, jf. 

rundskriv Q-16/2007. På bakgrunn av at Tromsø kommune har flere tiltak som er anbefalt/utviklet 

fra statlig hold og evaluert tiltakene, er revisors vurdering at Tromsø kommune har overholdt 

kriteriene om å sørge for å ha tiltak som er basert på kunnskap og lokale behov og utfordringer, ha 

kartleggingsverktøy og kompetanse om hvilke tiltak som virker, samt kriteriet om å evaluere om 

forebyggende tiltak har ønsket effekt, jf. rundskriv Q-16/2007.  

 

Tromsø kommune kartlegger barn og unges meninger på ulike måter. Resultatene fra «Ungdata-

undersøkelsen» skal ifølge kommunen brukes som grunnlag for ungdomspolitikken og til å vurdere 

satsingsområder i det forebyggende ungdomsarbeidet.  Revisors vurdering er at Tromsø kommune 

overholder det utledete kriteriet om å ta utgangspunkt i barn og unges behov ved iverksettelse av 

forebyggende tiltak, jf. rundskriv Q-16/2007. 

 

 

 

6.6 Konklusjon 

Revisors konklusjon på problemstilling 2 er at Tromsø kommune har et system for forebyggende 

barnevern i tråd med regelverk og anbefalinger på området. 
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7 INTERNKONTROLLSYSTEM I BARNEVERNTJENESTEN 

 

Status og planer for innføring av internkontrollsystem innenfor barnevernsenheten 
 

Enhetsleder i barneverntjenesten har gitt revisor muntlige og skriftlige beskrivelser av 

barneverntjenestens arbeid med internkontrollsystem. Siden kommunen 1.1.2006 ble pålagt å ha 

internkontroll for å sikre at oppgavene innenfor barnevernet er i samsvar med de krav som følger av 

regelverket65, har barneverntjenesten arbeidet med internkontrollsystemet. 

 

Barneverntjenestens skriftlige internkontrollsystem er tilgjengelig for ansatte på tjenestens 

elektroniske fellesområde og består av de tre delene: 

 Beskrivelser av virksomheten 

 Administrativ kvalitetshåndbok 

 Barnevernfaglig kvalitetshåndbok 

 

I sistnevnte kvalitetshåndbok inngår rutinene og arbeidsbeskrivelsene som skal sørge for at 

tjenesten utfører oppgavene i samsvar med myndighetskrav. 

 

Tromsø kommune har i perioden 2009 til 2012 innført det elektroniske kvalitetssikringssystemet 

KvalitetsLosen. Innføringen var prosjektorganisert, og prosjektet ble avsluttet i april 201266. 

Enhetsleder har opplyst til revisor at barneverntjenesten i 2012 og 2013 la internkontrollen inn i 

Kvalitetslosen, men at det da ble klart at det ikke fungerte å legge de eksisterende rutinene rett inn 

i det elektroniske systemet. Som eksempel fungerte ikke systemet med avviksmeldinger 

hensiktsmessig, og det var vanskelig å oppdatere dokumenter.  

 

Uavhengig av Kvalitetslosen ønsket barneverntjenesten at deres internkontrollsystem skulle være 

samlet i ett dokument som fortsatt skulle bestå av de ovennevnte tre delene, og dokumentet skulle 

være tilgjengelig for de ansatte på fellesområdet. Revideringen av internkontrollsystemet har bestått 

i å flytte, sortere, organisere og oppdatere eksisterende rutiner til gjeldende regelverk og 

organisering i tjenesten. 

 

Arbeidet med revideringen av internkontrollsystemet er beskrevet i en fremdriftsplan som revisor 

har fått fra enhetsleder. De ansvarlige for revideringen er en arbeidsgruppe bestående av enhetsleder, 

alle avdelingslederne, én merkantil og to fag- og utviklingskonsulenter. Ifølge fremdriftsplanen skal 

arbeidsgruppa ha ukentlige statusoppdateringer, og fordeling av oppgaver skal skje i ledermøtene 

og ved behov. 

 

I fremdriftsplanen står det hvordan revideringen skal gjennomføres. Revideringen skal skje i de tre 

fasene barneverntjenesten har kalt grovrydding, revidering og finpuss og avslutning, og det er angitt 

at tidsrommet for arbeidet er 28.5.14 til 1.10.14. Videre ser vi en skjematisk oversikt over arbeidet 

med revideringen i de ulike fasene, hvor det står om oppgavene skal gjøres i ledergruppa eller ved 

individuelt arbeid. Det er også angitt hvem i barneverntjenesten som har ansvaret for oppgavene 

som er listet opp og tidspunkt for gjennomføring.  

 

I fase 1 skal enhetsleder og avdelingsledere kartlegge hvilke rutiner/team som mangler i 

internkontrollen og markere de eksisterende rutinene som trenger revidering. Arbeidsgruppa skal 

                                                 
65 Jf. forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenester 
66 Jf. saksfremlegg 22.4.2012 til byrådets møte 6.6.2013, sak 187/13 Midtveisrapport – Innføring av kvalitetslosen 
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avklare hvilke rutiner/tema som mangler i internkontrollen og hvilke som må revideres, avklare 

oppbygging av internkontrollen, hvilke titler og betegnelser som skal brukes og lage oversikt over 

hva som må revideres og eventuell prioritering.  

 

I fase 2 skal avdelingsledere/enhetsleder revidere eksisterende rutiner etter prioritering og skrive 

ned manglende rutiner. Arbeidsgruppa skal fortløpende i samme periode ha oversikt over status i 

arbeidet, avklare problemstillinger og gjennomgå nyskrevne rutiner og godkjenne disse. 

 

Fase 3 innebærer at arbeidsgruppa skal gjennomgå rutinene, lese korrektur og godkjenne rutinene.  

 

I notat til KomRev NORD opplyser enhetsleder at arbeidet med revidering av internkontrollen blir 

endelig ferdigstilt 1.12.2014. Videre har enhetsleder skrevet at i det videre arbeidet vil endringene 

som er gjort, bli implementert avdelingsvis i tjenesten i form av gjennomgang på avdelingsmøtene 

samt at avdelingsleder og fagansvarlig vil ha et særskilt ansvar for å holde rutinene fremme i det 

daglige virke. Revidering av internkontrollen er noe som ifølge enhetsleder må utføres fortløpende, 

og ansvaret for dette tillegges avdelingsledere og enhetsleder.  
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8 OPPSUMMERING  

Problemstilling 1 - saksbehandling 

Ifølge KomRev NORDs undersøkelser, basert på barneverntjenestens rapporteringer til 

Fylkesmannen i Troms, overholdt barneverntjenesten i Tromsø kommune tidsfristen på én uke for 

gjennomgang av innkomne bekymringsmeldinger i 2011 og i 2012. I 2013 var det fristbrudd for 14 

av de innkomne meldingene, jf. barnevernloven § 4-2.  

 

Når det gjelder fristene for gjennomføring av undersøkelser, viser vår undersøkelse, basert på 

barneverntjenestens rapporteringer til Fylkesmannen i Troms, at barneverntjenesten i 2012 

overholdt lovpålagt tidsfrist i alle undersøkelsessakene, mens tjenesten ikke i alle 

undersøkelsessakene overholdt tidsfristen i 2011 og 2013; henholdsvis i tre av 556 

undersøkelsessaker og i 43 av 394 undersøkelsessaker, jf. barnevernloven § 6-9. 

 

Av 26 undersøkte klientmapper som inneholdt bekymringsmelding mottatt av barneverntjenesten i 

2013, hadde barneverntjenesten dokumentasjon for at det var sendt tilbakemelding i henhold til 

barnevernloven § 6-7a annet og tredje ledd i 15 av tilfellene. 23 av de 26 undersøkte klientmappene 

inneholdt bekymringsmelding fra såkalt offentlig melder, og vår undersøkelse viste at for 22 av 

disse melderne hadde ikke barneverntjenesten dokumentasjon for å ha sendt tilbakemelding da 

undersøkelsen var gjennomført, jf. barnevernloven § 6-7a tredje ledd. 

 

Vår gjennomgang av 32 enkeltvedtak i klintmapper viste at barneverntjenesten benytter en fast mal 

for utforming av enkeltvedtak. 30 av de 32 undersøkte enkeltvedtakene var i henhold til alle de 

utledete revisjonskriteriene om utforming av enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven § 24, 25 og 27. To 

av enkeltvedtakene viste etter revisors vurdering ikke til de faktiske forhold som vedtaket bygger 

på, og for det ene vedtaket var revisors begrunnelse at henvisningen til et tidligere vedtak ikke gjorde 

det klart hva som var bakgrunnen for det undersøkte vedtaket. 

 

På bakgrunn av våre funn og vurderinger er revisors konklusjon på problemstilling 1 at de delene 

av saksbehandlingen ved barneverntjenesten i Tromsø kommune som KomRev NORD har 

undersøkt i stor grad er i henhold til sentrale krav i regelverket.  

 Barneverntjenesten overholder lovpålagte tidsfrister for gjennomgang av meldinger og 

gjennomføring av undersøkelser i flertallet av sakene 

 Barneverntjenesten kan ikke dokumentere at den alltid overholder lovens krav om å sende 

tilbakemelding til melder 

 Barneverntjenesten har i de undersøkte sakene utarbeidet enkeltvedtak om hjelpetiltak i 

tråd med sentrale krav i regelverket. 

 

Problemstilling 2 – forebyggende arbeid 

Kommunestyresakene som har sentral betydning for Tromsø kommunes system for forebyggende 

arbeid blant barn og unge, er: 

 49/12 Rapportering barneverntjenesten 2011 – plan for oppfølging av tilsynsførere 

 101/12 Samarbeidsavtale – utvikling av en nasjonal samarbeidsmodell – bedre tverrfaglig 

innsats (BTI)  

 212/12 Melding om barneverntjenesten – utfordringer og mulige tiltak 

 

Flere av kommunenes overordnede planer omtaler arbeid for barn og unge, herunder tverrfaglig 

arbeid og det er igangsatt et arbeid med å lage en overordnet strategi og organisering for arbeid med 

barn og unge. På den bakgrunn er revisors vurdering at Tromsø kommune overholder de utledete 

revisjonskriteriene om at det forebyggende arbeidet blant barn og unge bør være forankret på øverste 
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politiske og administrative nivå, jf. rundskriv Q-16/2007 pkt. 2. Ved at arbeidet med den nevnte 

strategien er i gang, er Tromsø kommune i ferd med å få systemet for forebyggende arbeid i henhold 

til rundskrivets anbefaling om at det forebyggende arbeidet bør forankres i overordnet planverk for 

å sikre helhetlig planlegging, jf. rundskriv Q-16/2007 pkt. 2. På den bakgrunn er revisors vurdering 

at Tromsø kommune har overholdt det utledete revisjonskriteriet om at det forebyggende arbeidet 

bør forankres i overordnet planverk. 

 

Tromsø kommune har etablert rutiner for møter på enhetsledernivå, hvor temaet er blant annet 

tverrfaglig arbeid. Tromsø kommune er i ferd med å implementere samarbeidsmodellen «Bedre 

Tverrfaglig Innsats», som skal være kjent for alle ansatte i kommunen som arbeider med barn og 

unge. 

 

Resultatene fra vår spørreundersøkelse tilsier at barneverntjenesten har samarbeid med andre 

virksomheter som arbeider med barn og unge. Gjennomsnittsskårene tolker vi som at 

barneverntjenesten jevnt over er fornøyd med samarbeidet med barnehager, skoler, helsestasjoner, 

PPT og politiet. Noen av respondentene formidlet gjennom spørreundersøkelsen at det er svært 

variabelt hvordan samarbeidet er med forskjellige virksomheter, og at det stort sett er 

personavhengig hvordan samarbeidet blir. Andre skrev at samarbeidet kan være utfordrende på 

grunn av barneverntjenestens kapasitet og ressurstilgang, og at dette kan være vanskelig å få 

forståelse for i andre virksomheter.  

 

De nevnte kommunale tjenestene skulle i spørreundersøkelsen oppgi hvordan de synes at 

samarbeidet med barneverntjenesten fungerer. Gjennomsnittsskårene tolker vi som at de synes at 

samarbeidet fungerer godt, og det kan tilsi at virksomhetene jevnt over fornøyde med samarbeidet 

med barneverntjenesten. Av de 49 respondentene som svarte på spørsmålet om forbedringsområder, 

mente over halvparten at tilbakemelding på meldt bekymring kan bli bedre. Nesten halvparten av 

respondentene oppga fast kontaktperson og hyppigere treffpunkt som forbedringsområder.  

 

Revisors vurdering er at Tromsø kommune overholder de utledete revisjonskriteriene om at 

kommunen bør sørge for å etablere rutiner for samarbeidet mellom tjenester, koordinere og 

samordne arbeidet med barn og unge og at arbeidet rapporteres til ledelsen i kommunen, jf. 

rundskriv Q-16/2007. Revisors vurdering er også at barneverntjenesten i Tromsø kommune 

overholder det utledete kriteriet om å samarbeide med de nevnte tjenestene, jf. rundskriv Q-16/2007. 

Det er en nær sammenheng mellom kravet om at barneverntjenesten samarbeider med andre 

tjenester og kravet om at de medvirker til at andre offentlige organer ivaretar barns interesser, jf. 

barnevernloven §§ 3-1 og 3-2. Resultatene fra spørreundersøkelsene når det gjelder respondentenes 

opplevelse av samarbeid tilsier derfor også at barneverntjenesten overfor barnehager, skoler, PPT 

og helsestasjonene medvirker til at disse offentlige organene ivaretar barns interesser. 

«Tilbakemelding på meldt bekymring» er imidlertid oppgitt som et forbedringsområde i samarbeidet 

fra flertallet av de totalt 81 respondentene som er representert gjennom vår spørreundersøkelse. 

 

Ettersom Tromsø kommune har tiltak for barn og unge i ulike aldersgrupper og med ulike 

problemstillinger samt at flertallet av respondentene oppgav at de driver med forebyggende arbeid, 

er revisors vurdering at kommunen overholder det utledete kriteriet om tidlig intervensjon, jf. 

rundskriv Q-16/2007. På bakgrunn av at Tromsø kommune har flere tiltak som er anbefalt/utviklet 

fra statlig hold og evaluert bruken av det i Tromsø, er revisors vurdering at Tromsø kommune har 

overholdt kriteriene om å sørge for å ha tiltak som er basert på kunnskap og lokale behov og 

utfordringer, ha kartleggingsverktøy og kompetanse om hvilke tiltak som virker, samt kriteriet om 

å evaluere om forebyggende tiltak har ønsket effekt, jf. rundskriv Q-16/2007.  
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Tromsø kommune kartlegger barn og unges meninger på ulike måter. Resultatene fra «Ungdata-

undersøkelsen» skal ifølge kommunen brukes som grunnlag for ungdomspolitikken og til å vurdere 

satsingsområder i det forebyggende ungdomsarbeidet.  Revisors vurdering er at Tromsø kommune 

overholder det utledete kriteriet om å ta utgangspunkt i barn og unges behov ved iverksettelse av 

forebyggende tiltak, jf. rundskriv Q-16/2007. 

 

Revisors konklusjon på problemstilling 2 er at Tromsø kommune har et system for forebyggende 

barnevern i tråd med regelverk og anbefalinger på området. 

 

 

Problemstilling 3 – internkontrollsystem 

Barneverntjenesten har arbeidet med å revidere og oppdatere internkontrollsystemet for tjenesten. 

Det har bestått i å flytte, sortere, organisere og oppdatere eksisterende rutiner til gjeldende regelverk 

og organisering i tjenesten. De ansvarlige for revideringen er en arbeidsgruppe bestående av 

enhetsleder, alle avdelingslederne, én merkantil og to fag- og utviklingskonsulenter. Ifølge 

fremdriftsplanen skal arbeidsgruppen ha ukentlige statusoppdateringer, og fordeling av oppgaver 

skal skje i ledermøtene og ved behov. 

 

I en fremdriftsplanen står det hvordan revideringen skal gjennomføres, og det skal skje i de tre 

fasene barneverntjenesten har kalt grovrydding, revidering og finpuss og avslutning. Videre ser vi 

en skjematisk oversikt over arbeidet med revideringen i de ulike fasene, hvor det står om oppgavene 

skal gjøres i ledergruppen eller ved individuelt arbeid. Det er også angitt hvem i barneverntjenesten 

som har ansvaret for oppgavene som er listet opp og tidspunkt for gjennomføring.  

 

I notat til KomRev NORD opplyser enhetsleder at arbeidet med revidering av internkontrollen blir 

endelig ferdigstilt 1.12.2014. Videre har enhetsleder skrevet at i det videre arbeidet vil endringene 

som er gjort bli implementert avdelingsvis i tjenesten i form av gjennomgang på avdelingsmøtene 

samt at avdelingsleder og fagansvarlig vil ha et særskilt ansvar for å holde rutinene fremme i det 

daglige virke. Revidering av internkontrollen er noe som ifølge enhetsleder må utføres fortløpende, 

og ansvaret for dette tillegges avdelingsledere og enhetsleder.  
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9 HØRING 

Vi sendte rapporten på høring til Tromsø kommune 9.2.2015, og kommunen avga høringssvar innen 

den fristen revisor hadde satt. Høringssvaret er inntatt i sin helhet nedenfor.  
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10 ANBEFALINGER 

På bakgrunn av våre funn og vurderinger i kapittel 5, gir vi følgende anbefalinger: 

 

 Kommunen bør arbeide aktivt for å overholde barnevernlovens tidsfrister for gjennomgang 

av bekymringsmeldinger og for gjennomføring av undersøkelser. 

 

 Kommunen bør sørge for at meldere av bekymring til barneverntjenesten får 

tilbakemelding(er) i henhold til regelverket. 
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12 VEDLEGG 

12.1 Meldinger hos Barneverntjenesten i Tromsø kommune 

Tabell 42: Meldinger hos barneverntjenesten i 2011, 2012 og 2013. Antall 

2011 Mottatte meldinger Innkomne meldinger 

gjennomgått innen 1 

uke 

Henlagte 

meldinger 

1. halvår 326 324 25 

2. halvår 329 330 27 

Totalt i 2011    

2012 Mottatte meldinger  Innkomne meldinger 

gjennomgått innen 1 

uke 

Henlagte 

meldinger 

1. halvår 356 350 42 

2. halvår 296 304 45 

Totalt i 2012    

2013 Mottatte meldinger Innkomne meldinger 

gjennomgått innen 1 

uke 

Henlagte 

meldinger 

1. halvår 375 370 89 

2. halvår 352 344 90 

Totalt i 2013    
Kilde: rapporteringsskjemaer fra barneverntjenesten til fylkesmannen 

12.2 Undersøkelser hos Barneverntjenesten i Tromsø kommune 

Tabell 43: Undersøkelser hos barneverntjenesten 2011, 2012 og 2013. Antall 

2011 Nye undersøkelser Avsluttede 

undersøkelser 

Henlagte 

undersøkelser 

1. halvår 299 287 148 

2. halvår 303 269 149 

Totalt i 2011    

2012 Nye undersøkelser Avsluttede 

undersøkelser 

Henlagte 

undersøkelser 

1. halvår 308 344 203 

2. halvår 259 246 127 

Totalt i 2012    

2013 Nye undersøkelser Avsluttede 

undersøkelser 

Henlagte 

undersøkelser 

1. halvår 282 157 80 

2. halvår 267 237 116 

Totalt i 2013    
Kilde: rapporteringsskjemaer fra barneverntjenesten til fylkesmannen 
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KomRev NORD har tidligere gjennomført følgende 

forvaltningsrevisjonsprosjekter i Tromsø kommune: 

 

 
Kvalitet i grunnskolen       2014 

Ressursbruk i grunnskolen      2014 

Forvaltning, drift og vedlikehold     2014 

Brann og redning (tre rapporter)     2014 

Kvalitet i eldreomsorgen      2013 

Tromstun skole        2012 

Utbetaling av godtgjøring til folkevalgte    2011 

Farlig avfall        2011 

Psykisk helsearbeid       2011 

Ressursbruk i forbindelse med OL-søknaden    2010  

Arbeidsmiljø, sykefravær og skader ved sykehjemmene 2009  

Offentlige anskaffelser      2009 

Kvalitet og ressursbruk i barneverntjenesten    2008 

        

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om selskapet og vår 
forvaltningsrevisjonskompetanse 

 

 

KomRev NORD IKS utfører helhetlig 

revisjon av kommuner, kommunale 

foretak, interkommunale selskaper, 

offentlige stiftelser, kirkeregnskap og 

legater. Selskapets eiere og oppdrags-

givere er Troms fylkeskommune, 17 

kommuner i Troms og åtte kommuner i 

Nordland.  

 

Vårt hovedkontor ligger i Harstad, og vi 

har avdelingskontorer i Tromsø, 

Narvik, Sortland, Finnsnes og Storslett.  

 

Vi har 31 medarbeidere som samlet 

innehar lang erfaring fra og god 

kunnskap om offentlig sektor og 

revisjon.  

 

Selskapet er uavhengig i forhold til 

kommuner, stat, privat næringsliv og 

andre institusjoner i samfunnet. 

 

Vårt forvaltningsrevisjonsteam består 

av åtte medarbeidere med høyere 

utdanning innen ulike fag:  

 

 Administrasjons- og 

organisasjonsvitenskap   

 Juss 

 Pedagogikk 

 Samfunnsplanlegging 

 Sosiologi 

 Statsvitenskap 

 Økonomi 
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