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Fylkesmannen i Oppland

Rapport fra tilsyn med kommunens arbeid med meldinger til 

barneverntjenesten og tilbakemelding til melder, samt kommunens arbeid 

med undersøkelser og evaluering av hjelpetiltak til hjemmeboende barn og 

kommunens arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem.

Nordre Land kommune - Land barneverntjeneste

Virksomhetens adresse: Storgata 28, 2870 Dokka

Tidsrom for tilsynet: 10.11.16 - dato for stadfestet rapport

Kontaktperson i virksomheten: Berit Dokkebakke Navrud

Sammendrag

Barnevernloven har som formål å sikre at barn og unge som trenger det får rett hjelp til rett 

tid. Kommunens barneverntjeneste skal avdekke omsorgssvikt og atferdsproblemer så tidlig at 

varige problemer kan unngås. Formålet med tilsynet er å undersøke om kommunen gjennom 

styringstiltak sikrer at deres håndtering av meldinger og tilbakemelding til melder, samt 

kommunens arbeid med undersøkelser og evaluering av hjelpetiltak til hjemmeboende barn 

og kommunens arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem. utføres i tråd med krav gitt i lov 

og forskrift, jf. lov om barneverntjenester. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

 at meldinger til barneverntjenesten vurderes forsvarlig 

 at plikten til å gi tilbakemelding til melder er ivaretatt på ulike trinn i saksprosessen 
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 at det sikres at det gjennomføres en tilstrekkelig undersøkelse 

 at kommunen sikrer at barneverntjenesten foretar en forsvarlig vurdering før         

undersøkelsen konkluderes 

 at kommunen sikrer at det gjennomføres en tilstrekkelig evaluering 

 at kommunen sikrer at det er foretatt en forsvarlig vurdering før evalueringen avsluttes 

 kommunen sikrer oppfølging og kontroll av det enkelte barns situasjon i 

fosterhjemmet 

 kommunen sikrer barns rett til medvirkning i de ulike fasene av saken 

 kommunen sikrer råd og veiledning til fosterforeldrene 

Tilsynet avdekket tre avvik:

 Kommunen sikrer ikke forsvarlig mottak, gjennomgang, vurdering og arbeidsflyt i 

sitt arbeid med meldinger til barneverntjenesten

 Kommunen sikrer ikke forsvarlig undersøkelse og evaluering av hjelpetiltak til 

hjemmeboende barn.

 Kommunen sikrer ikke forsvarlig oppfølging av barn i fosterhjem

Dato: 28.2.17

Espen Bjorli

revisjonsleder 

Jorunn Ødegårdstuen, Kari E. Krohn Ingrid 

Svarstad Nørstebø

revisor
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1. Innledning 

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Nordre Land kommune - Land 

barneverntjeneste i perioden 10.11.16 - dato for stadfestet rapport. Revisjonen inngår som en 

del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med den kommunale barneverntjenesten etter 

lov om barneverntjenester § 2-3 fjerde ledd.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i 

lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av 

lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter

 tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres 

 tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre 

undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor 

ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet 

omfattet.

 Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift

 Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller 

forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Nordre Land kommune er vertskommune for det interkommunale samarbeidet mellom Søndre 

Land og Nordre Land kommune.

Tall fra Statistisk sentralbyrå (ssb) viser at i 2015 er folketallene i de to kommunene 

henholdsvis 5716 (Søndre land) og 6758 (Nordre Land).
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Antall barn og unge som har hatt barneverntiltak i løpet av året er henholdsvis 49 (Søndre 

Land) og 120 (Nordre Land). Andelen barn med hjelpetiltak er hhv. 3,4 % og 6,9 %. 

Gjennomsnittet for Oppland er 4,1 % og 3,7 % for hele landet.

Nordre Land er organisert med rådmann, og enhetsledere, samt tjenesteområdeledere,

tjenesteområdeleder rapporterer til enhetsleder, og enhetsleder til rådmann.

Barneverntjenesten er delt opp i team, under tilsynstidspunktet hadde ikke teamene teamleder,

men barneverntjenesten var organisert med barnevernleder og fagleder. Barneverntjenesten 

omorganiserte tjenesten underveis i tilsynet og har pr. i dag tre teamledere og barnevernleder.

Det er 17 ansatte i tjenesten.

Selv om Søndre Land kommune har overført myndighet til Nordre Land kommune til å utføre 

oppgavene etter barnevernloven, jf. kommuneloven § 28-1b, innebærer ikke dette at ansvaret 

overflyttes. Begge kommuner er ansvarlige for at oppgavene utføres forsvarlig og i 

overensstemmelse med lover og regler.  

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter: 

Revisjonsvarsel ble utsendt 10.11.16. Kommunen ble varslet tilsyn i form av 

stikkprøvetilsyn, samt systemrevisjon i brev av 10.11.16. Fylkesmannen hadde underveis flere 

møter med kommunens ledelse, da stikkprøvetilsynets funn var svært alvorlige. Oversikt over 

dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet 

Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 13.12.16.

Intervjuer

15 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet 

Dokumentunderlag.
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Sluttmøte ble avholdt 30.1.2017.

4. Hva tilsynet omfattet

1. Kommunens arbeid med meldinger til barneverntjenesten og tilbakemelding til 

melder.Fylkesmannen har i dette tilsynet undersøkt hvorvidt

 Meldinger til barneverntjenesten blir forsvarlig vurdert.

 Plikten til å gi tilbakemelding til melder er ivaretatt på ulike trinn i saksprosessen.

Barneverntjenesten har et særlig ansvar for å forebygge omsorgssvikt, og skal derfor behandle 

bekymringsmeldinger om barns omsorgssituasjon fortløpende og senest innen angitt frist, slik 

at ingen blir liggende ubehandlet. Gjennomgangen av meldingene skal være forsvarlig 

håndtert, slik at ingen henlegges på feil grunnlag.

Reglene om tilbakemelding til melder ble innført i barnevernloven i 2009 for å skape tillit til 

barneverntjenesten og gi mer rom for samarbeid. Barneverntjenesten er avhengig av tillit, 

både fra samarbeidspartnere og befolkningen ellers, for å få bekymringsmeldinger om barn.

Barneverntjenesten skal derfor sende en bekreftelse til den som har meldt om at meldingen er 

mottatt. Offentlige meldere skal i tillegg ha en tilbakemelding på om meldingen blir 

undersøkt. Når undersøkelsen er gjennomført, skal det gis en ny tilbakemelding til offentlige 

meldere hvor det opplyses om utfall av undersøkelsen. Barneverntjenesten kan da også gi 

tilbakemelding om iverksatte tiltak, dersom dette er nødvendig for oppfølgingen av barnet.

Kommunens ledelse er ansvarlig for å tilrettelegge for at de ansatte i barneverntjenesten kan 

håndtere meldinger og gi tilbakemelding til melder i tråd med loven.
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2. Kommunens arbeid med undersøkelser:Barnevernets undersøkelser av 

bekymringsmeldinger er grunnlaget for å sikre at barn som trenger det, skal få rett hjelp til rett 

tid. Kvaliteten på undersøkelsene er avgjørende for å iverksette riktige tiltak til barn og unge 

og deres familier. Undersøkelsesfasen representerer en utfordring for den kommunale 

barneverntjenesten. Barneverntjenesten skal gjennomføre en kvalitativt god undersøkelse 

innen fastsatte tidsrammer, og oppfylle de kravene som gjelder til varsomhet jf. bvl § 4-3 og 

saksbehandlingsreglene i kapittel 6.

Under dette temaet har tilsynsmyndigheten vurdert om kommunen sikrer:

 At det gjennomføres en tilstrekkelig undersøkelse

 Barns rett til medvirkning i undersøkelsen

 At det er foretatt en konkret og individuell vurdering før undersøkelsen konkluderes

2.1. Kommunens arbeid med evaluering av hjelpetiltak til hjemmeboende barn:

Det er sentralt for barn og for deres foresatte at tiltak fungerer som forutsatt, og derfor er 

evaluering av tiltakene viktig. Barneverntjenesten må være oppdatert på om barna til enhver 

tid får den hjelpen de trenger og at tiltakene justeres i tråd med eventuelle endringer i behov. 

Barns rett til å bli hørt er nedfelt både i nasjonal barnevernlovgivning og i FNs 

barnekonvensjon.

Under dette temaet har tilsynsmyndigheten vurdert om kommunen sikrer:

 At det foretas en tilstrekkelig evaluering

 Barns rett til medvirkning i evalueringen

 At det er foretatt en forsvarlig vurdering før evalueringen avsluttes

3. Kommunens arbeid med oppfølging og kontroll av barnets situasjon i 

fosterhjemmet:Barneverntjenesten skal sikre at hvert enkelt barn som bor hele eller deler 

av sin oppvekst i fosterhjem, får tilfredsstillende omsorg. Barn i fosterhjem er ofte sårbare. 

Mange trenger ekstra vern og støtte. Både oppfølging og tilgjengelighet fra 
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barneverntjenesten er nødvendig for å sikre at forholdene blir lagt til rette for at barnet skal få 

god omsorg.

3.1. Barnets rett til medvirkning

Barneverntjenesten skal legge til rette for at barnet blir sett og hørt i oppfølgingsarbeidet. 

Barnets mening skal tillegges vekt i samsvar med barnets alder og modenhet. En forutsetning 

for at barnet kan eller vil uttale seg, er at kommunen sikrer at barnet informeres. Barn som er 

fylt 7 år, og yngre barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, skal informeres og gis 

anledning til å uttale seg før det tas avgjørelser i sak som berører dem. Barn over 15 år har 

partsrettigheter, hvis de forstår hva saken gjelder.

3.2. Råd og veiledning til fosterforeldre

En god oppfølging av fosterhjemmet er viktig for å bidra til god utviklingsstøtte til barnet. 

Oppdraget som fosterforeldre er å gi barnet et trygt og godt hjem. Fosterforeldrene skal sørge 

for at barnet følges opp i det daglige: skole- og opplæringstilbud, barnehage, helse, 

fritidsaktiviteter mv. En viktig forutsetning for å klare oppgaven er at fosterhjemmet og 

barneverntjenesten har et godt samarbeid, og at barneverntjenesten er tilgjengelig for å gi den 

oppfølging som er nødvendig med utgangspunkt i barnets behov.

5. Funn

Avvik 1: kommunen sikrer ikke forsvarlig mottak, gjennomgang, vurdering og 

arbeidsflyt i sitt arbeid med meldinger til barneverntjenesten

Avviket bygger på følgende:

• Tjenester og tiltak etter barnevernloven skal være forsvarlige (bvl § 1-4), kravet må 

sees i sammenheng med prinsippet om barnets beste. Kommunens praksis med å 

gjennomgå meldinger, for å beslutte undersøkelse, uten at meldingen blir fordelt 

saksbehandler er en svært uforsvarlig praksis, og ikke til barnets beste. 

• Tjenesten har meldingsmøte to ganger i uken, det skrives tilbakemelding til melder i 

meldingsmøtet. Dette er en praksis som forleder andre instanser til å tro at 

bekymringen er ivaretatt (fordi meldingen blir liggende ufordelt i lang tid).
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• Det dokumenteres sjelden barnevernfaglige vurderinger. 

• Det er ikke klart for alle hvem som skal gjøre hva i arbeidet med meldinger.

• Tjenesten har ved enkelte tilfeller i realiteten foretatt en undersøkelse, men kalt det 

meldingsavklaring.

• Det gis ikke alltid ny tilbakemelding til offentlig melder eller personer med 

yrkesmessig taushetsplikt innen tre uker etter at undersøkelsen er gjennomført, der det 

opplyses om saken er henlagt eller om kommunen følger opp saken videre.

Avviker fra følgende lovkrav:

• Barnevernloven §§ 1-1, 1-4, 2-1, 3-1, 4-1, 4-2, 6-1, 6-7a og 8-1. 

Internkontrollforskriften §§ 4 og 5.

Avvik 2: Kommunen sikrer ikke forsvarlig undersøkelse og evaluering av hjelpetiltak til 

hjemmeboende barn.

Avviket bygger på følgende:

 Kommunen sørger ikke for at de ansatte er kjent med hvordan arbeidet skal 

gjennomføres.

 Det er utarbeidet noen rutiner og sjekklister, men disse brukes i hovedsak ikke.

 Det er opp til hver enkelt ansatt å utføre oppgavene etter beste evne.

 Det er opp til den enkelte ansatte å bringe frem det som skal tas opp i fagmøter, samt å 

sikre beslutningene som tas i den enkelte sak.

 Det som besluttes i fagmøter kan bli omgjort, det er uklart for ansatte hvem som er 

beslutningstaker.

 Det er uklart for ansatte hva som er fagleder og barnevernleders funksjon og hvem 

som har beslutningsmyndighet.

 Kommunen dokumenterer ikke nødvendige og relevante opplysninger fortløpende i 

arbeidet med undersøkelser og evaluering av hjelpetiltak.

 Kommunen gjennomfører ikke undersøkelser snarest og senest innen fristen på 3 mnd

(eller i særlige tilfeller 6mnd). Det er uklart om barnevernansatte vet hva som er 

særlige tilfeller.

 I 61,8 % og 63,6 % av undersøkelsene er det fristbrudd (Kommunens rapportering for 

1 halvår 2016).
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 Det er ikke opplæring av nyansatte eller kompetanseheving av ansatte. Det er uklart 

for ansatte hvordan saker blir fordelt.

 Kommunen har rutiner, prosedyrer, sjekklister o.l for innhenting av opplysninger, råd 

eller annen bistand i ulike typer undersøkelsessaker, for å sikre tilstrekkelig 

informasjon om barnets totale omsorgssituasjon – disse blir ikke brukt/fulgt - ledelsen 

kan dermed heller ikke følge med om de virker etter sin hensikt.

 Kommunen har ikke retningslinjer for hvordan de vurderer bruk av hjemmebesøk i 

ulike situasjoner. 

 Kommunen sikrer ikke at ansatte kjenner regelverket om taushetsplikt, opplysningsrett 

og opplysningsplikt, herunder samtykkebestemmelsene for innhenting av informasjon. 

 Kommunen vurderer ikke alltid om et forhold skal anmeldes, der det er mistanke om 

at et barn er utsatt for mishandling eller andre alvorlige overgrep i hjemmet.

 Kommunen sørger ikke alltid for at barn som har fylt 7 år og yngre barn som er i stand 

til å danne seg egne synspunkter, blir informert og gis anledning til å uttale seg før det 

tas avgjørelser som angår ham eller henne.

 Kommunen legger ikke alltid til rette for at barnet kan snakke med barneverntjenesten 

alene.

 Kommunen har ikke retningslinjer for når/på hvilket grunnlag de gjennomfører 

samtaler med barnet alene. 

 Kommunen dokumenterer ikke alltid informasjon fra samtalene med barn

 Kommunen sikrer ikke alltid at alle opplysninger i en sak vurderes samlet før 

beslutning.

 Kommunen sikrer ikke alltid at det foretas barnevernfaglige vurderinger og 

beslutninger i saken gjennom teammøte, drøfting eller annen saksbehandler, 

ansvarsforhold, gjennomgang av eventuelle kriterier for ulike vilkår for henleggelser, 

ekstern veiledning med videre.

 Kommunen oppsummerer ikke alltid vurderingsgrunnlaget i en rapport, et møte med 

referat eller lignende, før konklusjon i en sak.

 Kommunen dokumenterer ikke alltid vurderinger/grunnlaget for henleggelser.

 Saker blir besluttet at de skal følges tett opp med alvorlig bekymring – dette følger 

ikke barneverntjenesten opp. Saken blir så avsluttet med minimal kontakt/utsjekk etter 

lang tid.

 Kommunen har ikke tiltaksplan for alle barn som mottar hjelpetiltak.
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 Kommunen har ikke rutiner, retningslinjer for hvordan barneverntjenesten skal følge 

med på hvordan det går med barnet og foreldrene.

 Kommunen har ikke rutiner som sikrer at hjelpetiltak for hjemmeboende barn blir 

evaluert innen oppsatte frister.

 Kommunen har ikke retningslinjer for hvilke vurderinger som er nødvendige og 

tilstrekkelige i evalueringen av hjelpetiltakene på evalueringstidspunktet.

 Kommunen har møter, disse ivaretar behovet for samarbeid mellom ansatte når tiltak 

evalueres. Møtene får likevel liten verdi da beslutninger/retning ikke følges opp. 

Evalueringene er ofte ikke tilstrekkelige. Ingen sikrer at ansatte gjør det de skal.

 Kommunen har ikke prosedyrer eller lignende ved innhenting av opplysninger, for å 

sikre tilstrekkelig informasjon om barnets totale omsorgssituasjon og effekten av 

tiltakene.

 Kommunen sørger ikke alltid for at det innhentes opplysninger fra eventuelle 

støttekontakter, besøkshjem og andre.

 Kommunen foretar ikke alltid en oppsummering før konklusjon i en sak

 Kommunen har ikke rutiner for samarbeid mellom ansatte slik at all informasjon som 

eksisterer i saker med hjelpetiltak er samlet på evalueringstidspunktet.

 Kommunen sørger ikke for at alle ansatte har nødvendig kompetanse, eller tilbyr 

relevant opplæring. 

 Kommunen sørger ikke for at alle ansatte har kunnskap og får oppdatering om 

gjeldende regelverk, og kontrollerer heller ikke at undersøkelser og evaluering av 

hjelpetiltak alltid gjennomføres i henhold til dette.

 Kommunen sikrer ikke at erfaringer fra ansatte og oppdragstakere systematisk 

innhentes og brukes i eget forbedringsarbeid.

 Kommunen gjennomfører ikke vurderinger av sårbare områder knyttet til 

undersøkelser og evaluering av hjelpetiltak. I dette arbeidet bruker ikke kommunen 

avvik som er rapportert internt til bruk i eget forbedringsarbeid.

 Kommunen følger ikke med på om prosedyrer og retningslinjer er iverksatt og at de 

virker etter sin hensikt, for eksempel ved rapportering fra medarbeidere, avviksskjema 

eller personalmøter.

 Kommunen har oversikt over alle typer klager og fristbrudd i saker vedrørende 

undersøkelser og evalueringer, men bruker ikke disse ved regelmessig gjennomgang 

og forbedring av tjenestene.
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 Kommunen sikrer ikke vurderinger, fremdrift og saksbehandling i sakene i henhold til 

regelverket.

 Kommunen sørger ikke for at alle ansatte har kunnskap og får oppdatering om 

gjeldende regelverk, og kontrollerer heller ikke at undersøkelser og evaluering av 

hjelpetiltak alltid gjennomføres i henhold til dette.

 Kommunen sikrer ikke at erfaringer fra ansatte og oppdragstakere systematisk 

innhentes og brukes i eget forbedringsarbeid.

 Kommunen gjennomfører ikke vurderinger av sårbare områder knyttet til 

undersøkelser og evaluering av hjelpetiltak. I dette arbeidet bruker ikke kommunen 

avvik som er rapportert internt til bruk i eget forbedringsarbeid.

 Kommunen følger ikke med på om prosedyrer og retningslinjer er iverksatt og at de 

virker etter sin hensikt, for eksempel ved rapportering fra medarbeidere, avviksskjema 

eller personalmøter.

 Kommunen sikrer ikke vurderinger, fremdrift og saksbehandling i sakene i henhold til 

regelverket.

 Det er opp til den enkelt ansatt å utføre oppgavene etter beste evne. Dersom de ikke 

har kapasitet til det og melder fra om dette, kan de få tilbud om at sakene blir lagt på 

fagleder som ikke saksbehandler. Saksbehandler velger ofte da å beholde sakene, slik 

at det muligens blir gjort «noe» i dem.

 Både ansatte og fagleder forteller at fagleder ikke er i stand til å ha oversikt i alle 

saker. Får fagleder (like/samme) spørsmål i samme sak (med noe tidsrom mellom 

spm), er det fare for at svaret blir forskjellig.

 Kommunen har et system for å melde avvik. Det blir i liten grad benyttet. Det meldes 

avvik i varierende grad i systemet, samt utenom til ledere. Det er lite kommunikasjon i 

ansvarslinjen. Det fremkommer informasjon om at det er varslet fra 

barneverntjenesten over år om kapasitetsproblemer og utfordringer i tjenesten. 

 Det var kjennskap til utfordringer i begge tjenestene før sammenslåingen.

 Kommunen er kjent med utfordringene barneverntjenesten står ovenfor, de planlegger 

og prioriterer ikke ut i fra påpekt behov.

 Iverksatte tiltak følges ikke opp og evalueres.  
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Avviker fra følgende lovkrav: Barnevernloven §§ 1-4, 2-1, 3-1, 3-2, 3-2a, 4-1, 4-3, 4-4, 4-5,

4-6, 6-1, 6-3, 6-7a, 6-4, 6-9 og 8-1. FNs barnekonvensjon artikkel 

12. Internkontrollforskriften §§ 4 og 5.

Avvik 3: Kommunen sikrer ikke forsvarlig oppfølging av barn i fosterhjem

Avviket bygger på følgende:

 Kommunen har rutiner, retningslinjer eller lignende, men disse blir ikke fulgt. Dermed

vet ikke kommunen om rutinene og retningslinjene virker etter sin hensikt eller om det 

er behov for justering. 

 Kommunen overholder sjelden minimumskravene til besøk i fosterhjemmet (2-4 

ganger i året).

 Kommunen jobber ikke systematisk med eller har oppdaterte omsorgsplaner, 

tiltaksplaner og samværsplaner. Ansatte er dermed heller ikke oppdaterte på disse og 

de siste tilsynsrapporter fra tilsynsførere.

 Kommunen vurderer ikke alltid behovet for individuell plan.

 Kommunen gjør ikke alltid barnevernfaglige vurderinger eller dokumenterer ikke 

disse eller andre nødvendige og relevante opplysninger om barnet fortløpende.

 Kommunen kontrollerer ikke fortløpende at fosterforeldrene følger opp barnets 

individuelle behov, for eksempel oppfølging av lege-/psykologbesøk, medisinering, 

leksehjelp mv., og at de følger opp fritid og samarbeid med skolen. 

 Kommunen har ikke prosedyrer, rutiner og sjekklister for innhenting av opplysninger 

om barnets situasjon og individuelle behov fra andre aktører gjennom møter, brev, 

telefoner, deltakelse i ansvarsgrupper, og følger ikke med på at disse blir fulgt eller 

justert ved behov.

 Kommunen bidrar ikke ved behov med å skaffe behandlingstilbud til barnet dersom 

barnet og/eller fosterforeldrene gir uttrykk for at barnet har sosiale, fysiske eller 

psykiske hjelpebehov. Det samme gjelder ved behov for særlig tilrettelegging på 

skole.

 Kommunen sørger ikke for å høre fosterforeldrene før de tar viktige avgjørelser. 

 Kommunen fremmer ikke alltid sak for fylkesnemnda innen fristen dersom foreldrene 

krever endringer i saken.

 Kommunen legger ikke alltid til rette for samvær med biologiske søsken eventuelt 

andre med nær tilknytning til barnet.
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 Kommunen tar ikke alltid initiativ til å fremme sak for fylkesnemnda når de vurderer 

at samværet for et omsorgsplassert barn ikke er til barnets beste.

 Kommunen vurderer ikke fortløpende om det er aktuelt med omsorgsovertakelse av 

frivillige plasserte barn, og minimum ved hver evaluering av tiltaksplanen. Dersom 

omsorgsovertakelse vurderes som aktuelt, tar de ikke alltid initiativ til å fremme sak 

for fylkesnemnda.

 Kommunen kontrollerer ikke alltid og om nødvendig korrigerer ikke alltid sin styring 

og praksis umiddelbart etter alvorlige hendelser som brudd i fosterhjemmet, 

avdekking av overgrep og lignende.

 Kommunen sikrer ikke alltid kompetanse til å gjennomføre samtaler med barn i ulike 

aldre gjennom opplæring, veiledning eller annet. De innhenter ikke alltid ekstern 

kompetanse ved behov.

 Kommunen sørger ikke alltid for at barnet får nødvendig informasjon om sin 

biologiske familie og om årsakene til at barnet bor i fosterhjem.

 Kommunen legger ikke alltid til rette for samtaler alene med barnet ved besøk i 

fosterhjemmet. Det er uklart for fylkesmannen om dersom barnet ikke ønsker 

alenesamtaler, at barnet får nødvendig informasjon og mulighet til å uttale seg 

sammen med fosterforeldrene, eventuelt tilbud om samtale på kontoret.

 Kommunen informerer og hører ikke alltid barnet når det gjelder barnets fremtid.

 Kommunen etterspør sjelden barnets synspunkter på hverdagslivet i fosterhjemmet.

 Kommunen sørger ikke alltid for at barn som har fylt 7 år og yngre barn, som er i 

stand til å danne seg egne synspunkter, blir informert og gis anledning til å uttale seg 

før det tas avgjørelser som angår ham eller henne.

 Kommunen spør ikke barnet ved besøk i fosterhjemmet om hvordan de har det under 

samvær med foreldrene.

 Kommunen dokumenterer ikke alltid informasjon fra samtalene med barn.

 Kommunen informerer ikke barnet om at det kan kontakte saksbehandleren og 

hvordan (hvis barnet kan forstå betydningen av informasjonen). De sørger ikke for at 

barnet får snakke med en saksbehandler når det ringer, eller at det blir ringt opp igjen 

snarest mulig.

 Kommunen vurderer ikke jevnlig i samarbeid med fosterforeldrene hvilke opplærings-

og veiledningsbehov de har.
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 Kommunen sørger ikke alltid for nødvendig veiledning i samråd med fosterforeldrene. 

(i særlige tilfeller kan kommunene bidra til å skaffe fosterforeldrene veiledning fra 

BUP/PHBU eller andre.) Det er uklart om ansatte vet i hvilket tilfelle dette kan 

vurderes.

 Kommunen har ikke rutiner som sikrer at fosterforeldrene får snakke med en 

saksbehandler når de ringer og har utfordringer i forhold til barnet. 

 Kommunen informerer ikke fosterforeldrene om hvilken bistand de kan få hvis det 

oppstår akutte situasjoner i fosterhjemmet utenom vanlig kontortid.

 Kommunen sørger ikke for at det er klart hvilke oppgaver som ligger i å følge opp og 

kontrollere barns situasjon i fosterhjem generelt, ved felles rutiner, retningslinjer, 

sjekklister eller lignende.

 Kommunen sørger ikke for at det er klart hvordan de ansatte skal vurdere og følge opp 

barnets individuelle behov.

 Kommunen sørger ikke for at de ansatte er kjent med sitt ansvar og plikter i dette 

arbeidet.

 Kommunen sørger ikke for at alle ansatte har nødvendig kompetanse, tilbyr relevant 

opplæring. Det er uklart for fylkesmannen om de ansatte vet at de kan be om og få 

nødvendig opplæring ved behov i arbeidet med oppfølging av barn i fosterhjem.

 Kommunen sørger ikke for at alle ansatte har kunnskap og får oppdateringer om 

gjeldende regelverk. Kommunen kontrollerer ikke at arbeidet med barn i fosterhjem 

alltid gjennomføres i henhold til gjeldende regelverk

 Kommunen sikrer ikke at erfaringer fra ansatte systematisk innhentes og brukes i eget 

forbedringsarbeid. Dette gjelder og fra barn, fosterforeldre, foreldre, besøkshjem og 

støttekontakter ved rapporter, møter eller telefonkontakt.

 Kommunen gjennomfører ikke vurderinger av sårbare områder knyttet til oppfølging 

av barn i fosterhjem. Kommunen bruker ikke avvik og annet som er rapportert internt 

til bruk i eget forbedringsarbeid.

 Kommunen følger ikke med på om prosedyrer og retningslinjer er iverksatt og at de 

virker etter sin hensikt.

 Kommunen har oversikt over alle mottatte klager, og egne resultater fra for eksempel 

halvårsrapporteringen fra Fylkesmannen når det gjelder deres oppfølging av barn i 

fosterhjem. Denne informasjonen brukes ikke ved regelmessig gjennomgang og 

forbedring av tjenesten.
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 Kommunen har ikke funksjonelle rutiner og/eller funksjonell etablert praksis for 

informasjonsflyt fra barnevernleder til rådmannsnivå. Det er ingen omforent forståelse 

i tjenestelinjen om hvordan situasjonen er.

Avviker fra følgende lovkrav: Barnevernloven §§ 1-1, 1-4, 2-1, 3-1, 3-2, 3-2a, 4-1, 4-4, 4-5, 

4-15, 4-16, 6-1, 6-3, 6-7, 7-10 og 8-1. FNs barnekonvensjon artikkel 

12. Fosterhjemsforskriften §§ 6, 7 og 9. Internkontrollforskriften §§ 4 og 5.

6. Vurdering av virksomhetens styringssystem

For at kommunen skal kunne yte forsvarlig tjenester til kommunens innbyggere, må den 

innrette virksomheten og gi rammebetingelser som gjør dette mulig.

For å sikre forsvarlig virksomhet er kommunen pålagt å ha internkontroll.

Kommunestyret og rådmannen er ansvarlige for at kommunen etablerer internkontroll. 

Rådmannen er ansvarlig for at internkontrollen faktisk gjennomføres.

Internkontrollforskriften gir nærmere beskrivelse av hvordan kommunene skal sikre og 

dokumentere at barn får forsvarlige tjenester.

Plikten til internkontroll er den samme for alle kommuner, utformingen skal tilpasses den 

enkelte kommune. Dokumentasjon skal ha det omfanget som er nødvendig for å sikre 

forsvarligheter i alle ledd, i alle perioder, av saken på bakgrunn av barneverntjenestens 

egenart, jf. Forskrift om internkontroll etter barnevernloven § 5. Kommunene må selv 

beskrive hvordan de ut fra sine utfordringer og sitt utgangspunkt tilfredsstiller kravene til 

internkontroll.

I denne kommunen har det over lang tid fremkommet signaler på at det har vært en tjeneste 

med store utfordringer. Kommunen plikter å ha et internkontrollsystem som skulle ha 

avdekket utfordringene, og kommunen burde ha satt inn effektfulle tiltak for å avhjelpe 

utfordringene. Videre om tiltakene hadde vært målrettede/effektive, burde det blitt foretatt en 

evaluering for så om nødvendig endre tiltak. Fylkesmannen kan ikke se at kommunen har 

iverksatt målrettede effektive tiltak ut fra beskrevet utfordring. Videre fremkommer det at 

kommunen ikke har evaluert sine iverksatte tiltak.
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7. Regelverk

• Barnevernloven §§ 1-1, 1-4, 2-1, 3-1, 3-2a, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-15, 4-16, 4-28, 6-

1, 6-3, 6-4, 6-7a, 6-9, 7-10 og 8-1.

• Fosterhjemsforskriften §§ 6, 7 og 9.

• Internkontrollforskriften §§ 4 og 5.

• FNs barnekonvensjon artikkel 12

8. Dokumentunderlag

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 Rutiner og prosedyrer som var relevante for tilsynet

 Gjennomgang av styrende dokumenter 

 Gjennomgang av 201 aktive mapper, samt 52 henlagte mapper – totalt 253 saker

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 Varsel om tilsyn 10.11.16

 Omfattende korrespondanse pr. e-post vdr tilsynet og enkeltsaker
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9. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over 

hvilke personer som ble intervjuet.

Navn Funksjon / stilling Åpningsmøte Intervju Sluttmøte

Trude M. Ruud Saksbehandler X X

Tine Wien Saksbehandler X X

Mia Olsvik Saksbehandler X X X

Britt Julie Bjørkeli Saksbehandler X X

Elin Aarum Fagleder X X

Kim Vegard Frøyslid Saksbehandler X X

Mette H. Haugen Saksbehandler X X

Heidi Røstad Saksbehandler X X

Kristine Gjerdalen Saksbehandler X X

Heidi S Saksbehandler X X

Inger Ellen Saksbehandler X X

Agnete Saksbehandler X

Gunn Anne Struksnæs
Barnevernleder -

Tjenesteområdeleder
X X X

Jarle Snekkestad Rådmann X X X

Berit Dokkebakke 

Navrud
Enhetsleder X X X

Arne Skogsbakken Rådmann Søndre Land X

Ola Tore Dokken Ordfører Nordre Land X

Fra tilsynsmyndighetene deltok:

Kari E. Krohn, Ingrid Svarstad Nørstebø, Jorunn Ødegårdstuen og Espen Bjorli, 

sistnevnte som revisjonsleder. 


