
Notat 
Dato: 22.03.2017. 

Fra: Rådmannen. 

Til: Fylkesmannen i Oppland. 

Svar på foreløpig tilsynsrapport om Land Barnevernstjeneste. 

Det vises til foreløpig tilsynsrapport fra fylkesmannen, datert 28.02.2017. 

Rådmannen vil understreke at de tre hoved-avvikene fylkesmannen har funnet i sitt tilsyn, 
samt enkeltavvik, bekreftes av kommunen. Fylkesmannen har foretatt en grundig og 
detaljert gjennomgang, som kommunen kan bruke direkte inn i sitt forbedringsarbeid.  
Kommunen har selvsagt hovedfokus på barnas behov. Kommunen har siden november 2016 
arbeidet kontinuerlig med de 66 sakene som fylkesmannen ga pålegg i. Tjenesten er nå 
aktivt inne i alle alvorlige saker. Kommunen har kommet godt i gang med et 
forbedringsprosjekt, og har ambisjoner om å korrigere alle avvikene i løpet av året. Jamfør 
vedlegg 9. 

Kommunen har gjennomgått og kontrollert en del av sakene som fylkesmannen har hatt 
anmerkninger til. Dette har medført et behov for å stille noen oppklarende spørsmål, og be 
fylkesmannen om å kvalitetssikre anmerkningene i noen av sakene, før den endelige 
rapporten ferdigstilles. Det vises til kommunens kommentarer under, til tilsynsrapportens 
kapittel 5. Funn. 

Rådmannen vil videre understreke at det er viktig at dialogen videre bidrar til å bygge opp 
under tjenesten. Kommunen håper at fylkesmannen bidrar med den veiledning av 
kommunen som er lovet, og at den skjer i tråd med de gode retningslinjene Helsetilsynet 
gir for slik oppfølging (internserien 8/2011). 

Rådmannen vil innledningsvis kommentere tilsynsrapportens kapittel 6. Vurdering av 
virksomhetens styringssystem. Her skriver fylkesmannen; 

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. 

Det har vært kjent for både kommunene og fylkesmannen, at det i både Nordre og Søndre 
Land kommuner, og i Land Barnevernstjeneste, i perioder har vært store utfordringer. 
Begge kommuner har arbeidet med å styrke tjenestene før de ble sammenslått. I vedlegg 1 
og 2 og i vedlegg 10 (for Nordre Land) er det gitt en status for begge tjenester før 
sammenslåing.  



Etter sammenslåingen har det også vært store utfordringer. Nordre Land kommune sendte 
sommeren 2015 et brev til fylkesmannen om dette, og informerte senere fylkesmannen i et 
møte i november 2015, jfr. vedlegg 6. Det har vært satt inn mange tiltak, fra 
kommunestyrets og ledelsens side, og ikke minst har barnevernstjenesten hatt 
tiltaksplaner som for en stor del er fulgt opp. I vedlegg 3, 5 og 7 (K-Sak og Rapport) er 
dette gjennomgått.  

Barnevernsleder har rapportert om avvik og store utfordringer i tjenesten underveis, både 
til rådmann og kommunestyre. I mai 2016, i K-Sak 26/2016 i Nordre Land (og tilsvarende i 
Søndre Land), konkretiserte barnevernet sine behov, og disse ble vedtatt av 
kommunestyret, se vedlegg 7. Saken til kommunestyret om nye stillinger i barnevernet ble 
fremskyndet fra september til juni. Det vises videre til rapportering i Nordre Land 
kommunestyre 6. september 2016, se vedlegg 8.  

Tiltakene som ble satt inn har bl.a. bidratt til å styrke tjenesten/kompensere for 
sykefravær mm., men de har ikke bidratt i tilstrekkelig grad til den nødvendige kapasitet, 
og til å sikre kvaliteten i det faglige arbeidet.  

Barnevernsleders bekymringsnotat fra oktober 2016, som ledet til tilsynet, formidlet en 
mer alvorlig bekymring enn det som var fanget opp tidligere. Fylkesmannens 
tilbakemeldinger underveis i november og desember 2016, samt foreløpig tilsynsrapport, 
har gitt en mer detaljert og dypere forståelse for hvilke utfordringer kommunen har i 
tjenesten.  

Det var derfor kommunen, fra tidlig i desember 2016, satte i gang arbeidet med en plan 
for en forsvarlig barnevernstjeneste. Denne ble vedtatt i Nordre Land kommunestyre den 
20. desember 2016. Prosjektplanen/milepælsplanen (oppdatert versjon) er vedlagt, jfr. 
vedlegg 9.  

I kommunens svar til fylkesmannens funn i kapittel 5, er det lagt inn en kort status for hva 
kommunen så langt har rukket å gjøre for å starte lukkingen av avvikene. 

Merknader til Kapittel 2. 
Den administrative organiseringen er endret fra 2016 til 2017. Ved oppstart av tilsynet i 
2016 var Land Barnevernstjeneste organisert under resultatenhet Familie og helse, der 
leder av barnevernet hadde enhetsleder som nærmeste overordnet. Rådmannen var 
enhetsleders overordnede.  

I 2017 er Land Barnevernstjeneste organisert under tjenesteområdet Velferd, der leder av 
barnevernet har tjenesteområdeleder som nærmeste overordnede. Rådmannen er 
tjenesteområdeleders overordnede. 

Merknader til kapittel 5, Funn. 
Kommunen vil først understreke at de 3 avvikene Fylkesmannens systemrevisjon i 
10.11.2016 avdekker og påpeker Land barneverntjeneste er alvorlige avvik. Kommune har 
tatt dette til etterretning og har satt inn tiltak for å lukke avvikene så snart som mulig.  

Foreløpig rapport og kommunens tilbakemelding er gjennomgått i samarbeid med 
medarbeiderne i Land barneverntjeneste. I den forbindelse har det blitt stilt spørsmål 
rundt noen områder ved tilsynet. Medarbeiderne kjenner seg absolutt igjen i avvikene, 
men stiller seg spørrende til en del av merknadene i rapporten, samt til kommentarer i 
gjennomgang av enkeltsaker. Utgangspunktet for tilsynet og rapporten må være at 



tjenesten skal forbedre sine rutiner i framtiden. Derfor tillater barneverntjenesten seg å 
be om noen konkretiseringer, og kommenterer saker de ikke kjenner seg helt igjen i. 
Medarbeiderne antar  at dette kan være merknader som har forekommet i enkeltsaker/
mapper, og  velger å be om tilbakemeldinger for få en avklaring.    

I rapporten benyttes begreper som: dokumenteres sjelden, ved enkelte tilfeller, ikke 
alltid, vurderer ikke alltid, legger ikke alltid til rette for etc. Det er uklart i hvor mange 
saker disse ulike avvikene er funnet, og hvor alvorlig de er. Om dette er funn i enkelte 
mapper, eller enkelttilfeller som enkelt kan lukkes. Er dette gjennomgående bør tjenesten 
ha et annet fokus på utfordringene.  

Det er gitt noen tilbakemeldinger fra medarbeidere, som åpner for noen spørsmål til det 
som tilsynet kommenterer. Under følger tre eksempler. 

1. Sak under meldinger. Problemstillingen gjelder om det er krav om samtykke fra 
mor. 

Fylkesmannens kommentar: Barneverntjenesten bruker ikke Lov om barnevern § 6-4 
riktig i notat 1.12.2016. Det påpekes at det ikke er krav til samtykke. 

Barneverntjenesten kommenterer: Saken er drøftet med advokat, (noe som for 
øvrig ikke kommer fram i notatet). Advokaten mener det må foreligge samtykke fra 
mor i denne saken og at vilkårene i Lov om barnevern § 6-4, 2. ledd må være 
oppfylt, da saken ikke er vurdert å være alvorlig nok for å ikke innhente samtykke.  

2. Sak under undersøkelse. Problemstilling: Tilsynet viser kun til to av fire vedtak.  

Fylkesmannens kommentar: Bekymringen handler om mors omsorgsevne. I den 
forbindelse nevnes to vedtak i journalen.  

Barneverntjenestens kommentar: Melder er bekymret for mors evne til å følge opp 
barnet fordi hun ikke får tiltak/hjelp fra kommunen. I Fylkesmannens kommentarer 
neves ikke to andre vedtak som også ligger til grunn i journalen. Hadde disse vært 
gjennomgått hadde ikke mors omsorgsevne vært kommentert. I følge saksbehandler 
ser det ut som om tilsynet har gjennomgått deler av dokumentene i saken, selv om 
alt var tilgjengelig i journal. 

3. Sak under Fosterhjem: Problemstilling: Det er gjennomført 4 besøk i fosterhjem, 
samt besøk før fødsel.  

Fylkesmannens kommentar: Det er kun gjennomført 3 hjemmebesøk i saken.  

Barneverntjenestens kommentar: I denne saken er det gjennomført 4 besøk i 
fosterhjem. I tillegg er det gjennomført besøk hos mor før fødsel. Alt er 
dokumentert i journal. 

Dette er tre eksempler, men det er flere saksbehandlere som har gitt tilbakemeldinger om 
at de er usikre på om fylkesmannen bl.a. har gjennomgått all tilgjengelig dokumentasjon.  



Vedr avvik 1: Meldinger 
Kommunen sikrer ikke forsvarlig mottak, gjennomgang, vurdering og arbeidsflyt i sitt 
arbeid med meldinger til barneverntjenesten: 

o 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. 

o 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. 

o Det dokumenteres sjelden barnevernfaglige vurderinger. 
o Det er ikke klart for alle hvem som skal gjøre hva i arbeidet med meldinger. 
o Tjenesten har ved enkelte tilfeller i realiteten foretatt en undersøkelse, 

men kalt det meldingsavklaring. 
o 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. 

Kommunens svar: 

Barneverntjenesten har hatt store utfordringer med å gjennomgå meldinger og få sakene 
fordelt på saksbehandler på grunn av mange saker og flere sykmeldinger. Per dato er det 
10 saker, der meldingen er gjennomgått men som ikke har fått saksbehandler. Det er svært 
uheldig, men det er gjort en vurdering av alvorlighetsgrad på meldingene og alvorlige saker 
er prioritert. Det har vært en stor belastning på tjenesten etter tilsynet, og man har derfor 
ikke klart å lukke avviket.  

Medarbeiderne i tjenesten kjenner seg igjen i at det ikke gjøres gode nok barnevernfaglig 
vurdering i enkelte saker som er meldt. Videre mener medarbeiderne at de har oversikt 
over hvem som gjør hva i arbeidet med meldinger. Det har vært enkelttilfeller der ansatte 
i tjenesten har blitt oppringt på kveld/helg og at det har vært noe uklart hva man skal 
gjøre i denne situasjonen. Dette er nå avklart. 

Barneverntjenesten har nå god rutinebeskrivelse/sjekkliste på hvordan meldinger tas imot, 
vurderes og hvordan de går videre til utredning eller eventuelt avsluttes. Etter at 
barneverntjenesten er omorganisert er sjekklisten i ferd med å bli en innarbeidet rutine. 
Gjennom implementering av rutinene vil tjenesten ha god kontroll og oversikt på 
meldingsrutiner i framtiden.   

Vedr avvik 2: Undersøkelser, tiltak og evaluering. 
Kommunen sikrer ikke forsvarlig undersøkelse og evaluering av hjelpetiltak til 
hjemmeboende barn. 

Opplæring/kompetanse: 
o Kommunen sørger ikke for at de ansatte er kjent med hvordan arbeidet skal 

gjennomføres. 
o Det er ikke opplæring av nyansatte eller kompetanseheving av ansatte. Det er 

uklart for ansatte hvordan saker blir fordelt. 



o Kommunen sikrer ikke at ansatte kjenner regelverket om taushetsplikt, 
opplysningsrett og opplysningsplikt, herunder samtykkebestemmelsene for 
innhenting av informasjon. 

o Kommunen sørger ikke for at alle ansatte har nødvendig kompetanse, eller tilbyr 
relevant opplæring. 

o 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. 

Kommunens svar: 
Medarbeiderne i Land barneverntjeneste er faglig godt kvalifiserte. Det foreligger en plan 
for opplæring av nytilsatte, men alle nytilsatte har ulike behov for opplæring. I den 
forbindelse kan noen ha opplevd at de ikke har fått god nok opplæring. I tillegg er det 
avdekket at det er behov for opplæring i fagprogrammet Familia. Det er en plan for 
hvordan opplæring skal gjennomføres. 

Barneverntjenesten bør ha tema om regelverk rundt taushetsplikt, opplysningsrett og 
opplysningsplikt jevnlig på fagdager. Dette har ikke tjenesten vært god nok på. Andre tema 
som bør være gjenstand for jevnlig diskusjoner er blant annet etikk og barnevernfaglig 
vurdering, dette for å ha en felles forståelse for hva Land barneverntjeneste legger i ulike 
begreper. Dette er nå satt fokus på. 

Medarbeiderne i tjenesten har blant annet vært på kurs i saksbehandling, om 
barnevernloven og COS-P sertifisering osv. Videre mener ansatte at de har fått den 
kompetansehevingen de har hatt behov for og bedt om. Videre har tjenesten tilgang på 
advokatbistand i enkeltsaker. Medarbeidere har nå meldt at de ønsker veiledning i 
saksbehandling i enkeltsaker.  

Tjenesten er i gang med å utarbeide kompetanseplan. Her vil tjenestens behov for 
kompetanse være beskrevet, hvilken kompetanse finnes i tjenesten og hvilken kompetanse 
må tjenesten anskaffe seg gjennom å kvalifisere egne medarbeidere eller ved 
nyansettelser. 

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

o Kommunen har ikke retningslinjer for hvordan de vurderer bruk av hjemmebesøk i 
ulike situasjoner. 

o Kommunen har ikke rutiner, retningslinjer for hvordan barneverntjenesten skal 
følge med på hvordan det går med barnet og foreldrene. 

o Kommunen har ikke rutiner for samarbeid mellom ansatte slik at all informasjon 
som eksisterer i saker med hjelpetiltak er samlet på evalueringstidspunktet. 

o Kommunen har ikke rutiner som sikrer at hjelpetiltak for hjemmeboende barn blir 
evaluert innen oppsatte frister. 

o Kommunen har ikke retningslinjer for når/på hvilket grunnlag de gjennomfører 
samtaler med barnet alene. 



o Kommunen har ikke prosedyrer eller lignende ved innhenting av opplysninger, for å 
sikre tilstrekkelig informasjon om barnets totale omsorgssituasjon og effekten av 
tiltakene. 

o 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. 

o Kommunen har ikke tiltaksplan for alle barn som mottar hjelpetiltak. 
o 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. 

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

o Kommunen dokumenterer ikke alltid informasjon fra samtalene med barn. 
o Kommunen sikrer ikke alltid at alle opplysninger i en sak vurderes samlet før 

beslutning. 
o 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. 

o Kommunen oppsummerer ikke alltid vurderingsgrunnlaget i en rapport, et møte 
med referat eller lignende, før konklusjon i en sak. 

o Kommunen dokumenterer ikke alltid vurderinger/grunnlaget for henleggelser. 
o Kommunen har ikke retningslinjer for hvilke vurderinger som er nødvendige og 

tilstrekkelige i evalueringen av hjelpetiltakene på evalueringstidspunktet. 
o 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. 

o Kommunen sørger ikke alltid for at det innhentes opplysninger fra eventuelle 
støttekontakter, besøkshjem og andre. 

Kommunens svar: 
Barneverntjenesten har rutiner, retningslinjer, sjekklister og prosedyrer for mange av 
områdene tilsynet omtaler i merknadene. Tilsynet har rett i sin påpekning av at de ikke er 
godt nok implementert. Slik det fremkommer fra medarbeiderne i tjenesten gjennomføres 
mange rutiner, og disse er brukt gjennom mange år. De er imidlertid ikke godt nok 
implementert og satt i system, slik at de ikke automatisk blir overført til nytilsatte. 

Undersøkelse: Tjenesten har god rutinebeskrivelse/sjekkliste på hvordan meldinger tas 
imot, vurderes og hvordan de går videre til utredning, midtveisevaluering og tilslutt går til 
tiltak eller eventuelt avsluttes, samt hvordan saker skal dokumenters. Tjenesten kjenner 
ikke igjen alle merknadene rundt at de ikke snakker med barnet. Men at det har 
forekommet brudd på barns rett til samtaler med barneverntjenesten alene kan ikke 
avvises. En tilbakemelding er at medarbeiderne ikke har vært gode nok på å dokumentere 
at barn har fått tilbud om samtaler.  

Tiltak: Barneverntjenestens medarbeidere mener at de kan bli bedre på å utarbeide 
tiltaksplaner. Det har vært en utfordring at målene ikke har vært tydelige nok slik at det 
har vært vanskelig å måle effekt av tiltak. Dette er et tema som må prioriteres. 
Tiltaksteamet har nå mange saker som må fordeles, der det er gjennomført undersøkelse.  

Etter at tjenesten nå er omorganisert er sjekklisten evaluert, justert og i ferd med å bli en 
godt innarbeidet rutine. Det er nå tatt grep for å få oppdatert fagprogrammet for å få 



implementert sjekklister, prosedyrer etc. der dette mangler. Det er også gjort endringer 
slik at ansvarlige i tjenesten kan få oversikt/status over saker på en bedre måte.  Gjennom 
implementering av rutinene vil ledelse og ansatte ha bedre kontroll. Det vil bli prioritert å 
utvikle internkontrollrutiner i barnevernet.  

Fagmøter og personalmøter 
o 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. 
o 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. 

o Kommunen har møter, disse ivaretar behovet for samarbeid mellom ansatte når 
tiltak evalueres. Møtene får likevel liten verdi da beslutninger/retning ikke følges 
opp. 

o 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. 

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

o 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. 

Kommunens svar: 
Fagmøtene har ikke fungert godt nok og leder og fagleder har ikke hatt god nok oversikt 
over de ulike sakene. Det er nå gjort en organisatorisk endring, slik at det er nå er tre 
teamledere som har ansvar for hvert sitt team og fagmøte. I fagmøtene har den enkelte 
saksbehandler ansvar for å ta opp saker, samt å melde eventuelle avvik. Teamleder har god 
oversikt i de ulike sakene og har ansvar for å følge opp og etterspørre status.  

Beslutningsmyndighet: 
o Det som besluttes i fagmøter kan bli omgjort, det er uklart for ansatte hvem som er 
o beslutningstaker. 
o Det er uklart for ansatte hva som er fagleder og barnevernleders funksjon og hvem 

som har beslutningsmyndighet. 

Kommunens svar: 
Kommunen ser at det har vært utfordringer i ansvarsfordeling mellom leder og 
fagansvarlig. Dette har kommunen tatt ansvar for og gjennomført en omorganisering. Det 
er opprettet stilling for teamledere for hvert team i tjenesten. I dag har tjenesten 
barnevernleder, samt teamledere for utredning, tiltak og fosterhjem. Det er foreløpig 
konstituerte ledere i teamlederstillingen, men kommunen er i ferd med å gjennomføre 
intervjuer for å få faste tilsatte teamledere.  

Med denne organiseringen ønsker kommunen å få et tydelig lederskap i 
barneverntjenesten, med tydelig rollefordeling mellom leder og teamledere. Kommunen 



jobber med å få på plass en ledelse med god faglig bakgrunn og ha gode rutiner som gir 
oversikt, innsyn og kontroll i saker. Målet er at: Land barneverntjeneste skal ha en: 
«Lovlige og forsvarlige tjenester med fokus på barns levekår – gjennom kvalitet, 
kompetanse, intern organisering, internkontroll, kapasitet og økonomi.»  

Dokumentasjon: 
o Kommunen dokumenterer ikke nødvendige og relevante opplysninger fortløpende i 

arbeidet med undersøkelser og evaluering av hjelpetiltak. 
o Kommunen foretar ikke alltid en oppsummering før konklusjon i en sak 

Kommunens svar: 
Barneverntjenesten dokumenterer nødvendig og relevante opplysninger fortløpende i 
arbeidet. Høsten 2016 fikk medarbeiderne bedre arbeidsverktøy som har ført til at 
kontinuerlig dokumentasjon gjennomføres på en bedre måte, fra i høst skrives referat, 
notater, dokumenterer etc. fortløpende. Medarbeiderne kjenner seg ikke igjen i at de ikke 
dokumenterer relevante opplysninger. Kommunen ber derfor Fylkesmannen om å 
konkretisere dette nærmere. Videre ønsker også at Fylkesmannen presiserer merknad om 
at tjenesten ikke alltid foretar en oppsummering før konklusjon. Medarbeiderne i 
tjenesten mener at hovedregelen er at oppsummering før konklusjon gjøres. Det kan 
likevel ikke avvises at det er avvik i enkeltsaker. 

Undersøkelsesfrister: 
o Kommunen gjennomfører ikke undersøkelser snarest og senest innen fristen på 3 

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

o I 61,8 % og 63,6 % av undersøkelsene er det fristbrudd (Kommunens rapportering for 
1 halvår 2016). 

Kommunens svar: 
Kommunen har hatt store fristbrudd. Tjenesten har i dag store utfordringer med å lukke 
fristbruddene etter som Fylkesmannen har bedt kommunen gå igjennom 66 saker på nytt. 
Gjennomgangen av saker, samt ivaretakelse av nye saker er godt strukturert og det jobbes med å få 
lukket avvikene. Alle sakene er gjennomgått og de mest alvorlige sakene er prioritert. 

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

Saksbehandlingsrutiner, sjekklister og rutinebeskrivelser 

o 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. 

o 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. 

o Kommunen vurderer ikke alltid behovet for individuell plan. 
o Kommunen gjør ikke alltid barnevernfaglige vurderinger eller dokumenterer ikke 

disse eller andre nødvendige og relevante opplysninger om barnet fortløpende. 



o 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. 

o Kommunen fremmer ikke sak for fylkesnemnda innen fristen dersom foreldrene 
krever endringer i saken. 

o Kommunen dokumenterer ikke alltid informasjon fra samtalene med barn. 
o 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. 

o 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. 

o Kommunen følger ikke med på om prosedyrer og retningslinjer er iverksatt og at 
de virker etter sin hensikt. 

o Kommunen har ikke rutiner som sikrer at fosterforeldrene får snakke med en 
saksbehandler når de ringer og har utfordringer i forhold til barnet. 

o 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. 

o Kommunen sørger ikke for at det er klart hvordan de ansatte skal vurdere og 
følge opp barnets individuelle behov. 

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

o 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. 

o 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. 

Kommunens svar: 
Barneverntjenesten har mange rutinebeskrivelser, sjekklister, etc. Noen rutiner har vært 
godt innarbeidet, mens andre ikke har vært implementert. I tillegg har det vært en del 
rutiner som ikke har vært nedskrevet. 
De fleste ansatte i fosterhjemsteamet merknader når det gjelder: 
At kommunen ikke har prosedyrer, rutiner og sjekklister for innhenting av informasjon. 
Eller at kommunen ikke jobber systematisk med eller har oppdaterte omsorgsplaner, 
tiltaksplaner og samværsplaner. Videre at tjenesten ikke vurderer behovet for individuell 
plan. Disse punktene blir blant annet ivaretatt på fagmøter. Utfordringen har vært at 
mange rutiner ikke har vært godt nok dokumentert og at dette har vært uformelle regler. 
Dette arbeides det med for å kvalitetssikre. 

Når det gjelder barnevernfaglig vurdering og dokumentasjon er dette tema som nå er satt 
på dagsorden. Tjenesten jobber nå med å få en felles forståelse for hva barnevernfaglig 
vurdering er, og viktigheten med å dokumentere nødvendig og relevante opplysninger 
fortløpende.  

Flere av punktene i Fylkesmannens rapport er ukjent for flere ansatte, men kommunen 
forutsetter at det er funnet avvik i enkelte saker, men at dette ikke er regelen for hvordan 



tjenesten jobber. Kommunen tar merknadene til etterretning og vil jobbe for at slike feil 
ikke skjer i framtiden. Dette vil skje gjennom en bedre organisering, tettere oppfølging av 
den enkelte saksbehandler og bedre rutiner for kvalitetskontroll og internkontroll. 

Kommunen har i dag et godt fungerende fosterhjemsteam. Fosterhjemsteamet jobber godt 
for å lukke avvik.  På grunn av avvik i 2016, samt pålegg om å gå igjennom 66 saker på nytt 
der alle medarbeiderne måtte delta i gjennomgangen, vil det fortsatt ta noe tid før alle 
avvik er lukket. Teamleder har innført gode rutiner og har nå kontroll på alle saker som 
teamet har ansvar for. 

Oppfølging av fosterforeldre 
o Kommunen overholder sjelden minimumskravene til besøk i fosterhjemmet  

(2-4 ganger i året). 
o 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. 

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

o Kommunen vurderer ikke jevnlig i samarbeid med fosterforeldrene 
hvilke opplærings- og veiledningsbehov de har. 

o 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. 

o Kommunen informerer ikke fosterforeldrene om hvilken bistand de kan få hvis 
det oppstår akutte situasjoner i fosterhjemmet utenom vanlig kontortid. 

Kommunens svar: 
Kommunen har hatt avvik når det gjelder oppfølging av fosterhjem og av barn i 
fosterhjem. Det har ikke vært gode nok rutiner og kontroll. Barneverntjenesten har ikke 
alltid fulgt opp barn i fosterhjem 2 – 4 ganger i året. På grunn av at Barneverntjenesten 
ikke har fulgt opp alle barn 2 – 4 ganger i året, har ikke kommunikasjon med fosterforeldre 
vært god nok. Som nevnt over jobbes det for å lukke avviket.  

Barns rettigheter og rett til å bli hørt 
o 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. 

o Kommunen legger ikke alltid til rette for samvær med biologiske 
søsken eventuelt andre med nær tilknytning til barnet. 

o 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. 

o 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. 

o Kommunen sørger ikke alltid for at barnet får nødvendig informasjon om sin 
biologiske familie og om årsakene til at barnet bor i fosterhjem. 



o 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. 

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

o Kommunen etterspør sjelden barnets synspunkter på hverdagslivet i 
fosterhjemmet. 

o 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 tras avgjørelser som angår ham eller 
henne. 

o Kommunen spør ikke barnet ved besøk i fosterhjemmet om hvordan de har det 
under samvær med foreldrene. 

o Kommunen informerer ikke barnet, 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. 

Kommunens svar: 
Medarbeiderne i tjenesten understreker at det har vært avvik, men kjenner seg ikke igjen 
i alle merknadene i rapporten. Det understrekes at barn blir spurt hvordan de har hatt 
det under samvær med biologiske foreldre, barn gis tilgang til å uttale seg, de får 
informasjon osv. Bakgrunn for noen av merknadene kan i hovedsak dreie seg om at 
medarbeiderne ikke har vært gode nok på å dokumentere hva som er gjennomført. Det 
kan selvfølgelig forekomme avvik i enkeltsaker.  

Tjenesten har i dag endret rutiner og det er en tettere oppfølging fra teamleder på blant 
annet dokumentasjon, hvordan dokumentere, hva skal dokumenteres osv. 
Fosterhjemsteamet har nå revidert og tatt i bruk ny sjekkliste som gjør at både 
saksbehandler og teamleder har bedre oversikt og kontroll. 

Internkontrollrutiner 
o 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. 

o 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. 

o 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. 

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



o 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. 

o Kommunen sikrer ikke at erfaringer fra ansatte og oppdragstakere systematisk 
innhentes og brukes i eget forbedringsarbeid. 

o 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. 

o Det var kjennskap til utfordringer i begge tjenestene før sammenslåingen. 
o Kommunen er kjent med utfordringene barneverntjenesten står ovenfor, de 

planlegger og prioriterer ikke ut i fra påpekt behov. 
o Iverksatte tiltak følges ikke opp og evalueres. 

Kommunens svar: 
Internkontrollen i barneverntjenesten har ikke vært god nok. Det foreligger ingen 
oppdatert plan for internkontroll i barneverntjenesten, men kommunen har et eget 
internkontrollsystem for hele kommunen. Det vises for øvrig til vedlegg 4 og 5 for 
utfyllende opplysninger om kommunens internkontroll.  

I Forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenester § 3, 
betyr internkontroll 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. Formålet er at lovens krav overholdes. Som 
Fylkesmannen påpeker så skal internkontroll bidra til å forebygge svikt og uheldige 
hendelser og bidra til at kommunen lærer av de feil som skjer slik at de ikke gjentas. 
Internkontroll er et verktøy for ledere for styring og utvikling av den daglige driften, den 
skal gi kontroll og intern styring av virksomheten. 

Kommunen har iverksatt et arbeid med å utarbeide internkontrollrutiner i 
barneverntjenesten. Inntil en internkontrollrutine er på plass, har kommunen gjennomført 
endringer for å få bedre oversikt og kontroll. Kommunen har som mål at rutinene skal være 
på plass innen utgangen av april og at det kontinuerlig vil bli jobbet med kvalitetskontroll i 
tjenesten. 





Vedlegg 1: Status i Nordre Land barnevernstjeneste før etablering av Land barnevernstjeneste. 
I årene før etableringen av Land Barnevernstjeneste, ble det i Nordre Land i 2010/11 
gjennomført en driftsgjennomgang med bistand fra Ressurssenteret for omstilling i 
kommunene (RO), som på mange måter var vellykket. Det ble gjort et arbeid med 
arbeidsrutiner, sjekklister og standarder, og det ble satt fokus på å redusere fristbrudd. 
Sluttrapport fra RO kan oversendes. 

Rapportering fra barnevernstjenesten i etterkant viser lave tall på fristbrudd. Under følger 
utdrag fra årsmeldingene, rapportering på styringskort: 

Presentert styringskort: 

Andel barn med utarbeidet plan har etter 2012 ligget lavt. 

I 2011 ble det gjennomført et tilsyn i Nordre Land kommune, som ble endelig lukket i 
oktober 2012. Tilsynet dreide seg om kommunens arbeid med undersøkelser og evaluering 
av hjelpetiltak til hjemmeboende barn og det ble utarbeidet en plan for lukking av hvert 
av de to påviste avvik; nemlig Avvik 1: «Nordre Land kommune sikrer ikke dokumentasjon 
for at det gjennomføres tilstrekkelig undersøkelser i alle saker», og Avvik 2: «Nordre Land 
kommune sikrer ikke at det foretas tilstrekkelig evaluering av tiltaksplaner i alle saker». 

Vinter/vår2014 ble det gjennomført et interntilsyn i regi av enhetsleder Familie og helse. 
Det ble oppdaget et etterslep på dokumentasjonen i flere enkeltsaker. Det ble iverksatt et 
ajourføringsarbeid. 

Det ble lagt frem en sak til kommunestyret 21.10.2014 om Status for Nordre Land 
barnevern, med en statusrapport utarbeidet av barnevernsleder. Rapporten i sin helhet er 
lagt ved. Fra rapporten kan noen hovedpunkt trekkes ut; 

1. Stor saksmengde, komplekse saker som krever høy kompetanse og mye samarbeid 
med ulike avdelinger/enheter.  

2. I bemanningsnorm beskrevet i Barnevernpanelets rapport fra september 2011, 
anbefales det at en barnevernansatt i en kommune kan arbeide med mellom 10 og 
18 barn/unge og deres familier til enhver tid. Antall aktive saker: 143. Saker per 
ansatt varierer fra 8-31 aktive saker. Årsaken til variasjonen er at saker krever ulik 
grad av aktivitet. Saker kan kreve daglig kontakt i perioder. Andre saker kan f.eks. 
kreve at de er aktivitet/kontakt en gang pr måned, hvert kvartal. 

3. Stabilt antall meldinger i året, på mellom 75-90 meldinger (2009-2014). Alle 
meldinger blir registrert, også anonyme. Terskelen for å melde bekymring til 
barneverntjenesten er lav. 

4. Barneverntjenesten har siste halvår hatt 2 fristoverskridelser på undersøkelser med 
bakgrunn i uforutsette hendelser i gjeldende familie. 

Mål 2015 2014 2013 2012 2011 2010

Barnevern

Andel undersøkelser med behandlingstid over 3 
mnd (%)

0 4 6,5 10 11,9 33

Andel barn med utarbeidet plan (%) 100 39 48 12 84 95 100



5. Barnevernet overholder frister på nye meldinger og gjennomfører undersøkelser 
innen 3 måneder. Dette har vært et viktig satsningsområde for barneverntjenesten. 
Dette har gitt resultater. Dette har gått på bekostning av utarbeiding av 
tiltaksplaner. Dette ble kommentert i Kommunebarometeret for 2013. Status på 
tiltaksplaner er at antallet har økt og det jobbes aktivt for å oppfylle lovkravet. 

Tidlig i 2015 manglet tjenesten konstituert leder en periode, og tre medarbeidere sluttet. 
Enhetsleder tok ansvaret for ledelsen, og en rekrutteringsprosess startet. 

Oppsummert: 

Rapporten til kommunestyret i oktober 2014 (k-Sak 81/14) indikerer at tjenesten har en 
god oversikt og relativt god kontroll på arbeidet. Hele statusrapporten ligger i vedlegg 10. 



Vedlegg 2: Status Søndre land barnevernstjeneste før etableringen av Land Barnevernstjeneste: 
Søndre Land hadde, etter et tilsyn fra fylkesmannen i 2011, en periode med omfattende 
lukking av avvik. Tjenesten hadde tett oppfølging av Fylkesmannen, med 
mappegjennomgang på detaljnivå av så å si alle aktive saker, sågar avsluttede saker. 
Tiltakene som ble iverksatt etter tilsynet i 2011, var blant annet endring av fagsystem, 
innleie fra Barnevernskompetanse, innkjøp av rutinehåndbok som del av en 
avvikslukkeplan. På saksnivå var det å lukke avvik mht fristbrudd, manglende tiltaksplaner, 
omsorgsplaner, avvik mht saksbehandling i sakene som evalueringer mm. Fylkesmannen 
avsluttet sin oppfølging da det ble fattet vedtak om en felles barneverntjeneste. 

I forbindelse med lukking av avvik, ble det gjort store forbedringer i tjenesten:  

1. Undersøkelser: Gjennomføres snarest og senest innen 3 måneder. Fristoversittelser i 
3 saker, noe som skyldes av Fylkesmannen ikke hadde godkjent søknad om utvidelse 
av fristen for 3 undersøkelser. 

2. Opplæring av ansatte: Utarbeidet kartleggingsskjemaer som ble gjennomgått i 
medarbeidersamtaler med den enkelte, dannet grunnlag for videre arbeid med 
kompetanseplan for tjenesten og for å iverksette opplæring slik at denne «treffer». 
Gjennomgang og evaluering av interne rutiner og prosedyrer slik at disse er 
forstått. Det ble gjennomført kompetansetiltak som kursing i barnesamtalen, 
saksbehandlingskurs (1 kurs hvert halvår), sertifisering Cos-P, kompetansetiltak med 
Øyvind Kvello, deltakelse i Tidlig Inn, juridisk veiledning, veiledning fra 
Fylkesmannen og etisk refleksjon med kommuneoverlegen.  

3. Rutiner: Det ble utarbeidet og implementert rutiner for tjenesten, samt 
internkontroll – dette ble evaluert. Det ble utarbeidet tiltaksplan for alle 
hjelpetiltak, som ble jevnlig evaluert.  

4. Statusmøter: Full gjennomgang av aktive barnevernssaker med hver enkelt 
saksbehandler, dokumentert i fagsystemet. Det ble gitt veiledning og avklaringer i 
sakene. 

5. Fagmøter 1 gang pr uke: Hver enkelt sak drøftes. Det synliggjøres hvem som er 
ansvarlig for oppfølging og innenfor hvilken frist. Dokumenteres med klientnummer 
og hvilke vurderinger som er foretatt samt framdrift. Referat fra møtene gjøres 
tilgjengelig senest en uke etter møtet. Referater gjennomgås i påfølgende møte, 
avdelingsleder følger opp beslutningspunktene.  

6. Bemanning: Tjenesten hadde hatt en del vakante stillinger samt sykemeldinger, 
hvor det hadde vært vanskelig å rekruttere kvalifisert personell. Det hadde vært 
nødvendig å kjøpe tjenester fra Barnevernkompetanse, avtalen ble sagt opp. Pr 
01.03.15 var alle stillingene i tjenesten bemannet, men med noe sykefravær.  

Søndre Land kommune rapporterte jevnlig til fylkesmannen, og under er rapporten for 2. 
halvår 2014 klippet inn. 

  
Oppsummert: 
Alle stillingene i tjenesten var bemannet, men ved sammenslåingstidspunktet var det noe 
sykefravær. Det var utviklet, etablert og implementert rutiner og internkontroll i 
tjenesten, og man begynte å se resultater av dette. Blant annet ved at det var få 



fristoversittelser, det var utarbeidet tiltaksplaner, samt omsorgsplaner. Det var etablert 
rutine for gjennomgang og lukking av avvik i fagmøtene.  



Vedlegg 3: Land barnevernstjeneste fra mars 2015.  

Land barnevernstjeneste fra mars 2015. 

Internkontrollsystem: (se også vedlegg 4) 

Med Nordre Land kommune som vertskommune, er det denne kommunens 
internkontrollsystem som gjelder, også for barnevernstjenesten. Det er ikke egne 
oppdaterte internkontrollrutiner på plass for Land Barnevernstjeneste ennå. 

Nordre Land kommune avsluttet sitt internkontrollprosjekt i 2015, og implementerte nye 
rutiner i driften. Overordnet internkontrolldokument ligger i vedlegg 4. I tillegg finnes 
rutiner for; 

- Avviksbehandling 

- Risiko- og sårbarhetsanalyser 

- Årshjul  

Disse er overlevert tilsynet. 

I opplæringsplan for alle nye ledere, ligger også innføring i internkontrollsystemet. Det 
rapporteres kvartalsvis til kommunestyret på internkontroll. 

Enhetsleder rapporterte i halvårsrapporten til kommunestyret høsten 2016 at det ikke var 
betryggende kontroll innenfor barnevernet. Barnevernstjenesten har siden høsten 2015, 
rapportert om store utfordringer med fristbrudd, og avvik i saker (manglende 
saksbehandlerkapasitet, og oppfølging innenfor frister). Barnevernsleder har informert om 
utfordringene i begge kommuner; i formannskap og kommunestyre, både våren 2016 og i 
september i Nordre Land kommunestyre. Der ble også barnevernets tiltaksliste lagt frem 
(jfr. under). 

Barnevernsleders bekymringsnotat fra oktober synliggjorde imidlertid utfordringer av en 
alvorligere karakter enn det som tidligere var fanget opp og forstått i den kommunale 
ledelsen. Fylkesmannens tilsyn avdekker videre et langt større omfang av avvik i 
enkeltsaker enn det som var kjent før tilsynet startet.  

Tiltak. 

Lean: (se også vedlegg 5) 

Fra etableringen av Land barnevernstjeneste, ble det på initiativ fra rådmannen iverksatt 
en omfattende Lean-prosess (fra april 15), for å få på plass alle nødvendige arbeidsrutiner, 
sikre bruk av samlet kompetanse og en mest mulig effektiv arbeidshverdag, samtidig som 
tjenesten drev lovlig og forsvarlig. 

I vedlegg 4 fremgår det at Lean-prosessen endte opp i rutiner for hvordan saker skulle tas 
opp i fagteam, samt lagt møtestruktur. Andre rutiner ble satt på en omfattende 
tiltaksliste.  Dette ble fulgt opp med tavlemøter 4 dager pr uke frem til 01.07.15, hvor 
tiltaksliste og nye forbedringsforslag var tema, fram til ny barnevernsleder tiltrådte 



01.09.15. Pga. tidspress for saksbehandlerne ble det vanskelig å prioritere tid til å 
gjennomføre nye tiltak, så kun deler av tiltakslista ble gjennomført. Ny leder ble satt inn i 
Lean- arbeidet, og ny enhetsleder ble informert. Høsten 2015 ble Lean- arbeidet satt på 
pause, til ny leder hadde fått satt seg inn i jobben og sakene.  

Bemanningsøkning (innleie): 

Sommeren 2015: På bakgrunn av henvendelse fra fungerende leder som uttrykte sterkt 
behov for økt bemanningskapasitet (grunnet sykefravær og omsorgspermisjoner) for å 
kunne håndtere saker, ble det etter en anbudsrunde leid inn etter hvert 3-4 personer fra 
Trygg Start AS. I siste del av 2016 ble avtalen med Trygg Start nedtrappet, og erstattet med 
personell fra Barnevernskompetanse AS. Pr.dd. er det innleid ca. 4,5 personer. 

Barnevernets tiltaksliste 11.05.16.  

(presentert i kommunestyret i Nordre Land i juni og september): 

o Arbeidsmiljøtiltak 
o Ledelse 
o Økonomisk oversikt 
o Prioriteringer 
o Teaminndeling 
o Juridisk veiledning 
o Prosessveiledning 
o Internkontroll 
o Sykeoppfølging 
o IKT-løsninger (inkl. mobilt barnevern) 
o Avhending av arkiv 
o Sikkerhet/risikotiltak (ombygging) 
o Utlysing av stillinger 
o Planlagt overføring av tilsynsførerordningen til Gjøvik 
o Innleie av saksbehandlerkapasitet 
o Innleie av tiltakskompetanse 
o Innleie av veiledning 

Felles barnevernsvakt i Gjøvikregionen er nå på trappene (vår 2017). 

Bemanningsøkning fast stillinger: 

I juni 2016 vedtok kommunestyret en styrking på 2 nye faste stillinger i barnevernet. Disse 
ble rekruttert snarlig etterpå. 

Land Barnevernstjeneste var på tilsynstidspunktet i november 2016 bemannet med 17 faste 
stillinger og ca. 3-4 innleide. 

Styrking av ressursene: 

Regnskapet for barnevernsadministrasjon og tiltak i Nordre Land har hatt følgende 
utvikling de siste tre årene; 

2016 2015 2014

Barnevernsadm. 4.244.709,- 3.154.271,- 3.260.039,-

Tiltak 12.227.136,- 12.935.047,- 10.493.434,-



Søndre Land har hatt følgende utvikling de siste tre årene;  

2016 2015 2014

Barnevernsadm. 5.363.104,- 2.135.611,- 3.760.960,-

Tiltak 13.256.895,- 12.292.322,- 8.496.058,-



Vedlegg 4: Internkontroll i Nordre Land kommune. 

Internkontroll i Nordre Land kommune  
Bakgrunn  
Rådmannen (administrasjonssjefen) er den øverste leder for den samlede kommunale 
administrasjonen (klv § 23). I Kommuneloven er rådmannens oppgaver presisert til en 
forsvarlig utredning av saker for politiske utvalg, følge opp vedtak, drive den samla 
administrasjonen i tråd med lover, forskrifter og overordna instrukser, og sikre en 
betryggende kontroll.  
Rådmannen er ansvarlig for at kommunen har en effektiv drift, utvikler kvalitet i 
tjenestene og sikrer at organisasjonen håndterer avvik på en forsvarlig måte. 
Kommunestyret har delegert et omfattende sett oppgaver til rådmannen, jfr. 
Delegeringsreglementet.  

Hensikten med internkontroll  
o Kvalitet og effektivitet i tjenesteproduksjon  
o Helhetlig styring og riktig utvikling  
o Etterlevelse av lover og regler  

Internkontroll er de systemer og rutiner som rådmannen etablerer for å sikre tilstrekkelig 
styring, måloppnåelse og regeletterlevelse.  
Den enkelte leder vil ha et ansvar for internkontroll, og dette er en nødvendig forutsetning 
for god styring. Det pålegger den ansvarlige leder en selvstendig plikt til å påse og 
dokumentere at man etterlever lov- og regelverk.  
God internkontroll bidrar til godt omdømme og legitimitet. Internkontroll skal være et 
verktøy for korrigering og læring, og skal bidra til kontinuerlige forbedringer. 

Overordnede styringsdokumenter 
Politisk styringsdokumenter:  

o Kommuneplan for Nordre Land kommune  
o Handlings- og økonomiplan med styringskort  
o Delegeringsreglement for Nordre Land kommune  
o Sentrale reglement (Økonomireglement, Personalreglement m.m.)  

Administrative styringsdokumenter:  
o Administrativt delegeringsreglement fra rådmannen  
o Overordnet årshjul  
o Lederavtaler  

Enhetslederes ansvar  
Den enkelte leder har ansvar for internkontrollen i sin virksomhet. Dette innebærer å ha 
etablert et fundament for internkontrollen i form av et godt styrings- og kontrollmiljø og 
hensiktsmessig informasjon og kommunikasjon. Styrings- og kontrollmiljøet består av både 
det formelle og det uformelle i virksomheten. Det formelle omfatter formaliserte og 
dokumenterte krav som alle ansatte forventes å etterleve. Det uformelle dreier seg om 
holdninger, verdier og normer som preger virksomheten, gjerne omtalt som 
virkshetskulturen. God internkontroll er avhengig av både det formelle og det uformelle 
styrings- og kontrollmiljøet.  

Hva innebærer lederansvaret for internkontroll:  
o Definere mål og hovedoppgaver  



o Oversikt over lover og forskrifter som gjelder for virksomheten.  
o Klargjøring av ansvar og myndighet gjennom tydelig delegering.  
o Sikre at ansatte er kjent med internkontrollsystemet  
o Sikre enheten har lovpålagt og oppdatert dokumentasjon  
o Å ha en oversikt over virksomhetens risiko og bruke ROS (risiko- og 

sårbarhetsanalyser) som verktøy  
o Rutiner for å sikre ivaretakelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.  
o Prosedyrer for å sikre tilstrekkelig kompetanse hos medarbeidere.  
o Prosedyrer for å oppdage og korrigere avvik. Med avvik menes mangel på 

oppfyllelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift.  
o Rutiner for å sikre informasjonsflyt for rapporteringer og tilbakemeldinger.  

Konkret dreier dette seg om å:  
o Ha systematisk oversikt over hvilke krav som gjelder for sin virksomhet.  
o Beskrive hvilke aktiviteter som må utføres for å etterleve disse myndighetskravene.  
o Beskrive hvordan aktivitetene skal utføres.  
o Avklare hvem som er ansvarlig for å utføre aktivitetene.  
o Sikre at det blir rapportert hvis de definerte oppgavene ikke blir gjort.  
o Sikre at denne rapporten kommer til den som er ansvarlig for å rette på forholdet.  
o Ha rutiner for å iverksette tiltak for å rette på forhold og/eller å hindre 

gjentagelse.  

Disse rutinene må kunne dokumenteres og dermed kunne være gjenstand for tilsyn / 
revisjon fra tilsynsmyndigheten. 



Vedlegg 5: Lean i Land barnevernstjeneste. 

Bruk av Lean i Land barnevernstjeneste: 

HVA NÅR

Beslutning om at Lean skulle tas i bruk som arbeidsmetode når Land barnevernstjeneste 
startet opp.

Januar 
2015

Lean- intervjuer med utvalgte ansatte i Søndre Land barnevernstj. og Nordre Land 
barnevernstj.

Mars 
2015

Lean- veiledere planla innføring og booket datoer. (5S ble ikke prioritert av enhetsleder i 
en hektisk innflyttingsfase, og derfor kun verdistrømsanalyse som ble gjennomført som 
planlagt)

Mars 
2015



Verdistrømsanalyse på møtetid i barnevernstjenestene med alle tilgjengelige ansatte og 
leder. Nå- situasjonen var så individualisert at det ble ikke brukt mye tid på dette. Ideell- 
situasjonen hadde mest fokus, og denne ble satt opp på en god måte. (58 timer pr. uke 
redusert møtetid som skulle brukes til saksbehandling og få rutiner på plass.) Se 
verdistrømsanalyse for mer informasjon. 

Gevinster ved VSA: 

Sum ressurser spart ved følgende tiltak: 

- Kaffe/ samling på morgen utgår mandag og tirsdag pga møter: 7,5t pr uke. 

- Dele opp fagdag i team: 45t pr uke. 

- Kun 4 på meldingsgjennomgang, ikke alle: 5,5t pr uke. 

Sum spart ved tiltak: 58t pr uke. I snitt pr. ansatt: 3t og 50 min. 

Sum ressursbruk på interne møter pr uke i ideell- situasjon:  

83t og 51min. Pr ansatt (15stk) i snitt pr uke: 5t og 35min. 

Rutine for meldinger gjennomført i VSA: 

Rutine meldinger: 

- Melding kommer inn 

- Merkantil åpner post og legger den i meldingshylle 

- Fagleder/ leder sjekker hylle hver morgen, hvis de fraværende sjekker de i 
meldingsteamet den måneden. (Rulleringsliste/ årshjul utarbeides- en fra 
tiltaksteam, en fra undersøkelsesteam + fagleder/ leder.) 

- Meldingsgjennomgang tirsdag og fredag. 

- Meldingen tatt med til undersøkelsesteamet i fagmøte tirsdag, om ikke 
henlegges. 

- Sak fordeles 

Rutine for undersøkelsesteam i fagmøte tirsdager, gjennomført i VSA: 

Rutine saker i fagmøte- undersøkelsesteam: 

Før fagmøtet: 

- Melde sak til leder senest fredag. 

- Leder skriver saksliste og tar med på fagmøtet. 

- Saksbehandler 1. forbereder seg ved å skrive journalnotat som inneholder: 

April 
2015



Prioriteringsmatrise på alle tiltak som skulle til for å få et samlet Land 
barnevernstjeneste. Fordeling av ansvar på tiltakslister. Se prioriteringsmatrise og 
tiltakslister for mer informasjon. 

Tiltaksliste etter verdistrømsanalyse- dager i april 2015: 

Hva/ tiltak Ansvarlig Frist Ny frist Status 
Pauser Alle overholder det som er bestemt i VSA   Kontinuerlig 
Rutiner på å i større grad ta i bruk datasystemet (Huskelapper) Helle, Kristin 
   
Orden i arkivet- 5S Merethe, Tine, Bjørg, Pernille.    
Rutiner på telefon Ligger på intranett, alle ansvarlig.   
Kontinuerlig 
Bruk av kalender Ligger på intranett, alle ansvarlig.   
Kontinuerlig 
Samarbeidsrutiner- Fagteam Leder, Elin    
Hvor er ting?     
Oversikt over egen (og kontorets) situasjon     
Ansvar for orden på felles- områdene     
Hvem har ansvar for hva? (Rutiner) Leder, Laila, Elin    
Evaluering av (systematisk) intern oppl. for alle Leder, Elin    
Internkontroll Leder, Elin    
Sluttføre generalistmod- starte med spes. mod. Sette opp hva som skal til. Egen 
VSA? Leder, Elin, Mia, Heidi, Merethe    
Trygghet- utvikle fagkomp. Leder, Elin    
Klargjøring/ overføring "gamle saker" Alle    
Rutine for fordeling av saker Britt Julie, Inger Ellen    
Rutine for overføring av saker mellom team Britt Julie, Inger Ellen    
Rom for barnesamtaler På vent til kontor er på plass 01.12.15?  
01.12.15? 
Kompetansegjennomgang/ kartlegging-    behov Leder, Elin    
Rutine og mandat for tiltaksarbeider Tiltaksteamet    
Rutiner ift nemdssaker Kristin, Heidi, Inger Ellen    
Mottak av meldinger+ vurdering avklaring av melding OK i VSA 14.04.15 
 OK 
Rutiner for oppfølging av 18 år + Fosterhjem+ tiltaksteam    
Rutine for hvordan legge frem saker i fagmøte OK i VSA 14.04.15  
OK 
Plan for veiledning, samt gjennomføring Elin    
Rutiner for vold/ trusler/ (rus) Dette jobbes det med i enheten    
Tid til å få drøftet div. ting med ledelsen På vent.   På vent 
Jobbe med hvilke forebyggende tiltak vi kan gjøre for å foreb. sykefravær Egen 
VSA med Vibeke og Merethe    
Avklaring av møtestruktur OK i VSA 14.04.15  OK 
Frist 1 uke fra fått sak til brev ut med innkalling til første møtet    
OK 
Systematisk individuell veiledning Elin    
Ivareta taushetsplikten OK i VSA 14.04.15  OK 
Like saker bør behandles likt Utgår   Utgår 
Være 2 på hjemmebesøk (Ha saksbehandler 2)    Avklaring i 
hvert enkelt tilfelle. Alltid saksbehandler 2 på 1. gangsamtale og 1. hjemmebesøk. 
Rutiner for opplæring Leder, Elin    
Implementering av rutiner Alle   Kontinuerlig 
Rutiner for organisering av tid, fordeling av saksbehandling, møter, oppdrag Hver 
enkelt sitt ansvar. Følg VSA.   OK 
Rydde i saker. Henlegges?    Blir fanget opp av 

April 
2015



Tiltakslistene ble skjært ned pga ikke tid til alle tiltak.  

Oppdatert tiltaksliste: 

Hva/ tiltak Ansvarlig Frist Ny frist Status 
Rutiner på å i større grad ta  i bruk systemet (Huskelapper) Vise på et felles- møte 
Helle og Kristin Høst 2015   
5S på arkivet Merethe, Tine Bjørg, Pernille   Hyller må bestilles 
høst 2015 
Rutine for fordeling av saker Britt Julie, Inger Ellen 12.06.15.   
Rutine for overføring av saker mellom team Britt Julie, Inger Ellen 12.06.15. 
  
Rutine og mandat for tiltaksarbeider Mette 01.09.15.   
Rutiner ift nemdssaker Kristin, Heidi, Inger Ellen    
Rutiner for post og arkiv Bjørg 01.08.15.   
Rutiner for akuttarbeid Heidi, Helle    
Fosterhjemsoppfølging- sikre antall oppf. besøk Kim Vegard    
Økonomirutiner, utbetalingsplaner Bjørg    
Lage ansvarsliste kjøkken og kjøleskap Elin 15.06.15. 15.09.15  
Innkalle til personalmøter Gunn Anne 15.09.15.   
Navneskilt Elin 12.06.15.   

April 
2015

Midlertidig leder sluttet og fagleder tok over leder- ansvaret. April/ mai 
2015

Den nye tiltakslista ble hengt på Lean- tavla i Land barnevernstjeneste. April 
2015

5S på arkivet. Ikke fullført, og resterende tiltak satt på tiltaksliste. April 
2015

Tavlemøter 4 dager i uka- med Lean- veileder med på tavlemøtene. (Agenda: 
Forbedringsforslag, mål av trivsel, tiltaksliste, hvem har tid til å avlaste i dag eller hvem 
må ha hjelp i dag)

29.05.15- 
01.07.15.

Ny leder tiltrer, og videre Lean- arbeid skal vente pga mye for leder å sette seg inn i og 
ta tak i. 

Lean- veileder informerer ny leder om hva som er gjort i Lean- arbeidet- VSA, 
prioriteringsmatrise, tiltakslister og tavlemøter. 

Lean- veileder informerer ny enhetsleder om vsa i barnevernet i form av e- post.

Septemb
er 2015.



Vedlegg 6: Informasjon til fylkesmannen 13.11.2015. 

Nøkkelinformasjon til møte med Fylkesmannen 13.11.2015 

Land barneverntjeneste  
• Interkommunal tjeneste, Nordre og Søndre Land, sammenslått 1.3.2015 
• Befolkningsgrunnlag: ca. 12 500 innb. 
• 15 årsverk, 12 saksbehandlerstillinger, 1 fagleder, 1 merkantil, leder 
• Ny leder, tiltrådte stillingen 1.9.2015 
• Pr 1.11.2015: Mangler ca. 3.5 årsverk.    
• Innleid: Trygg Start – jobber med undersøkelser, men også noen tiltakssaker. 
• Innleid: privat veiledning av fosterhjem. 

Historikk: 
• Store utfordringer og dårlig omdømme i begge kommuner over en lang periode. 
• Personalet preget av manglende stabilitet i ledelsen. 
• Høyt sykefravær, oppgis å være arbeidsrelatert. 
• Stort arbeidspress 
• Omfattende avvik i dokumentasjon og saksbehandling. 

Nåsituasjon: 
• To arbeidskulturer skal bli en, fra 1.3.2015 – bli kjent med hverandre 
• Nytt administrativt system, fortsatt opplæringsbehov. 
• Personalet rapporterer større tilfredshet i arbeidssituasjonen, lettere å fokusere på 

arbeidsoppgaver, arbeidssituasjonen oppleves noe mindre stressende 
• God arbeidsinnsats, mye godt faglig arbeid, stor toleranse for tilbakemeldinger, 

positive til endringer. Begynnende tillit til at det vil være mulig å få til endring på 
sikt.  

• Fortsatt omfattende avvik. Jfr. Nøkkeltall fra Familia 
• Trenger å etablere en del lokale rutiner og avvikshåndtering 
• Liten deltagelse i tverrfaglig samarbeid (stor frustrasjon hos samarbeidsparter) 
• Behov for økt faglig kompetanse  

Tiltak som er satt i gang: 
• Teamorganisering: Undersøkelse og tiltak/fosterhjem, sortert og rendyrket 

arbeidsoppgaver i større grad 
• Flyttet saker som det ikke jobbes i over på fagleder (redusere stress for de ansatte, 

ha bedre oversikt)  
• Redusert fagteamdeltagelse 
• Juridisk saksveiledning 
• Prosessveiledning 
• Fagdag med gjennomgang av saker med fagleder, referatføres 
• Enslige Mindreårige – ryddet i ansvarsforhold og oppgaver 
• Ryddet i merkantile oppgaver 
• Prosess for å få helelektronisk arkivsystem og mobilt barnevern 
• Tilsynsførerordningen, ryddes i og forberedes overført til Gjøvik fra 1.1.2016 
• Lean-prosesser (Morgenmøte, Flytsone, nærvær/tilfredshet/behov for hjelp, 

organisering av dagen, forbedringsforslag) 
• Rekruttering 
• Opplæring 

Behov: 



Ønsker et samarbeid med Fylkesmannen i arbeidet med å etablere arbeidsprosesser og 
internkontrollrutiner som sikrer god og forsvarlig tjenesteproduksjon for 
barneverntjenestens målgruppe. 



Vedlegg 7: Rapportering til formannskap og kommunestyrer i Nordre og Søndre Land vår/
forsommer 2016. 

Nordre Land kommunestyre, K-Sak 26/2016 (10. mai 2016). 

Saksbehandler: BDN    

Utskrift til:  

LAND BARNEVERNSTJENESTE- BEHOV FOR ØKT RAMME  

Nordre og Søndre Land kommuner etablerte felles interkommunal barneverntjeneste 1.mars 
2015. Tjenesten har siden oppstart hatt store utfordringer med å levere forsvarlige tjenester til 
sine innbyggere, dette pga økt saksmengde, samt for lite personalressurser. Det har vært leid 
inn privat aktør, som har bistått barnevernet i saksbehandling, samt tiltaksarbeid, dette for å 
kompensere for manglende personalressurser. Dette har medført økte kostnader utover  
vedtatte budsjettrammer.  

Rådmannen varsler at Land barneverntjeneste vil ha behov for et styrket budsjett i 2016, både 
til økt bemanning (midlertidig og permanent), og til investering og bruk av digitale verktøy 
som gjør at tjenesten kan drives mer effektivt. 

NORDRE LAND KOMMUNE 
SÆRUTSKRIFT 

!

Saksbeh.: Berit Dokkebakke Navrud Arkivkode: 151 

Saksnr.: Utvalg Møtedato

49/16  Formannskapet 27.04.2016 
26/16  Kommunestyret 10.05.2016

Lnr.:   6771/16

Arkivsaksnr.: 16/771

Arkivnøkkel: 151 

Sammendrag:



  

  
Vedlegg 1. Referat fra møte i Søndre Land 16.10.2015  
Vedlegg 2. Nøkkelinformasjon gitt i møte med Fylkesmannen 13.11.2015. 
Vedlegg 3. Referat fra møte i Søndre Land 07.04.2016. 
Vedlegg 4. Rapport Land barneverntjeneste, april 2016 
Vedlegg 5. Nøkkeltall Barnevern pr 19.04.2016 

FN’s barnekonvensjon 
Lov om barneverntjeneste 
Forvaltningsloven 
Offentlighetsloven 
Rutinehåndbok for barneverntjenesten i kommunene(Q-1101) 
Rutinehåndbok for kommunenes arbeid med fosterhjem (Q-1102) 
Tilsynsførere i fosterhjem-en veileder (Q-1103) 
Tiltaksplaner og omsorgsplaner i barneverntjenesten-en veileder (Q-1104) 
Internkontroll i barneverntjenesten i kommunene-en veileder (Q-1105) 
Rutinehåndbok for Land barneverntjeneste (under utarbeiding) 

Historikk 

Nordre og Søndre Land kommuner etablerte felles interkommunal barneverntjeneste 1.mars 
2015. Begge kommuners barneverntjenester hadde da hatt store utfordringer med å levere 
forsvarlige tjenester til sine innbyggere over lengre tid. I Søndre Land var det en 
gjennomgang av barneverntjenesten i 2014 etter pålegg fra Fylkesmannen. I Nordre Land har 
det ikke vært en slik prosess.  

Etter at ny leder for Land barneverntjeneste tiltrådte i september 2015, ble tjenesten kartlagt, 
og mange avvik ble dokumentert. Dette ble løpende rapportert til enhetsleder og rådmann, 
samt til rådmann i Søndre Land kommune (vedlegg 1), og til Fylkesmannen i eget møte i 
november (vedlegg 2). Fylkesmannen understreket at kommunen til enhver tid er ansvarlig 
for å levere forsvarlige tjenester til rett tid, og at fokus måtte være å ha en plan for å håndtere 
avvik. Fylkesmannen formidlet også at utfordringene må sees i et systemperspektiv, at det er 
ikke den enkelte saksbehandler, men leder, administrasjon og politikere som har ansvaret når 
det ikke leveres tjenester tråd med lovverket. I april 2016 ble det avholdt et nytt 
orienteringsmøte med administrativ ledelse i Søndre Land. (vedlegg 3) 

Vedlegg:

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Saksopplysninger:



Nåsituasjon 

Land barneverntjeneste skal, jf Barnevernloven §1-1.Lovens formål:  

-sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, 
får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. 

- bidra til at barn og unge får trygge oppvekstsvilkår 

Tjenesten har totalt 15 årsverk fordelt på 1 leder, 1 fagleder, 1 merkantil, 11 
saksbehandlerstillinger og 1 tiltaksarbeider.  

13,7 stillinger er besatt, men det er ca 5 stillinger i manko i praksis i form av permisjoner og 
sykemeldinger. 

I barneverntjenesten skilles det på saksbehandling etter barnevernloven og tiltaksarbeid som 
skal iverksettes med hjemmel i vedtak fattet etter barnevernloven. Saksbehandlerkapasitet er 
en administrativ utgift. Tiltak er utgifter som følger av undersøkelsessaker der 
barneverntjenesten må iverksette hjelp i form av veiledning, besøkshjem, avlastning, 
omsorgsovertagelse osv. 

For å få kontroll på avvik kjøpes fortsatt tjenester til saksbehandling, ca.4 årsverk. 

Tjenestens befolkningsgrunnlag er ca.12500. Det tilsier ifølge SSB ca 115-120 barn som til 
enhver tid vil være aktive i barnevernets fagsystem. I Land barneverntjeneste har pr. 
18.04.2016 207 barn, fordelt på 131 i Nordre Land (11 enslige mindreårige) og 76 i Søndre 
Land. 80 av sakene er undersøkelsessaker.  Dette innebærer at hver saksbehandler 
gjennomsnitt har ca. 17 saker.   

Bemanningsnormen tilsier 9-15 saker pr saksbehandler avhengig av omfang/kompleksitet.  

Mange av sakene er omfattende og har versert i tjenestene i årevis. Det innebærer at saker 
som i utgangspunktet kunne vært avhjulpet med enklere og mer tidsbegrensede tiltak nå har 
blitt mer komplekse og trenger andre typer tiltak. Det medfører oftest økte utgifter. 

Kravene til barneverntjenesten er endret de siste årene.  Det er økt krav til juridisk 
kompetanse i saksbehandling og i forberedelser/underbygging av saker i nemnda.  Som 
hjelpetiltak kreves endringsrettede tiltak fremfor eller i tillegg til kompenserende tiltak. Dette 



innebærer at tiltaksarbeid krever mer kompetanse, er mer omfattende og mer ressurskrevende 
enn tidligere og utløser dermed høyere utgifter.  

Pr i dag utføres en stor del av tiltaksarbeidet i form av veiledning i familier og fosterhjem av 
private aktører. Dette er i stor grad på grunn av manglende personellressurser i tiltaksarbeid, 
men også manglende kompetanse.  Det er innledet et forberedende arbeid av barnevernledere 
i GLT-regionen for å se på muligheten for å etablere felles tiltaksteam som har relevant 
spesialkompetanse. Dette gjøres fordi det i de vanskeligste og mest komplekse sakene fordres 
omfattende spesialkompetanse på kartlegging av barn-foreldre-samspill og tilknytning, 
samspillsveiledning, traumesensitivitet m.m. Det vil være svært kostnadskrevende hvis hver 
barneverntjeneste skal inneha spesialkompetanse for de vanskeligste sakene. Målet for Land 
barneverntjeneste er å heve kompetansen slik at de fleste fosterhjem og familier etter hvert 
kan veiledes av tjenestens egne saksbehandlere og tiltaksarbeidere. Det vil ta tid og krever at 
noen av de ansatte tar videreutdanning eller at vi får ansatt nye medarbeidere som har relevant 
videreutdanning. Enn så lenge må man kjøpe tjenester til dette formålet. De andre tjenestene i 
regionen må også ut på det private markedet i forhold til tiltak og ønsker å se på mulighetene 
for å drifte felles tiltaksteam for å redusere kostnadene. 

Avvikene i tjenesten omhandler (se vedlegg 5- nøkkeltall 19.4.16):  

• fristbrudd i undersøkelsessaker  
• fristbrudd i saker som skal til fylkesnemnda  
• forsinkelse i dokumentasjon  
• feilregistrering i fagsystemet   
• manglende iverksetting av vedtatte tiltak  
• feil i saksbehandling (juridisk, faglig) 
• mangelfull saksbehandling 
• manglende oppfølging i familier   

Leder i Land barneverntjeneste har nå er oversikt over situasjonen, og det er helt nødvendig å 
fortsatt leie inn tjenester til saksbehandling, ca.4 årsverk. Dette er likevel ikke tilstrekkelig 
slik situasjonen er pr i dag fordi det kun delvis dekker opp for stillingene tjenesten mangler 
som følge av permisjoner og sykefravær. Ut ifra bemanningsnormen skulle tjenesten ha 
minimum 14, men ideelt sett 24 saksbehandlerstillinger. Pr i dag har barneverntjenesten 11 
operative saksbehandlere, og da er 4 av disse stillingene innleide saksbehandlere med 
spesialkompetanse som tjenesten selv ikke har. I en periode fremover, inntil alle ansatte er 
tilbake i arbeid, og inntil tjenesten blir noe styrket på bemanningssiden, vil det oppstå avvik. 
Tjenesten arbeider systematisk for å redusere konsekvensene av slike avvik. 



Det er videre et behov for å se på mulighetene for en interkommunal barnevernsvakt. Pr i dag 
er det ingen som tar seg av akuttsaker som politiet eller andre kommer i kontakt med etter kl 
15.30. Det er politiets ansvar å håndtere slike akuttsaker, men politiet er avhengig av bistand 
fra barnevernet i en del saker. I Nordre Land vil det erfaringsmessig oppstå 4-6 slike saker i 
året, og noen færre i Søndre. Når akuttsaker oppstår jobber de ansatte overtid ut over det som 
er tillatt etter arbeidsmiljøloven, slik situasjonen er i dag. Tjenesten har heller ingen mulighet 
til å få foretatt uanmeldte besøk, eller ruskontroll i helger, høytider eller på kveldstid. Dette er 
tidspunkter hvor det er økt risiko for at barns omsorgssituasjon er dårlig. Barneverntjenesten 
har behov for å trygge barn og foreldre med kontrolltiltak, men også å dokumentere om noe 
negativt skjer.  Erfaringene fra barnevernvakten på Gjøvik er så langt svært positive.  Foruten 
at barn og familier får hjelp i rett tid så effektiviserer det og øker kvaliteten i 
saksbehandlingen. 

Land barneverntjeneste er vertskommune for Tilsynsførerordningen i GLT-regionen. 
Barneverntjenesten i Gjøvik v/leder forbereder sak som vil fremmes i alle GLT-kommunene 
med tanke på overføring av ordningen til Gjøvik. Gjøvik har fått bevilget en 50% stilling til 
ivaretagelse av ordningen. Land barneverntjeneste har ikke fått øremerkede ressurser til dette 
og det er alvorlige avvik i drift av ordningen. Om ordningen ikke vedtas overført vil det være 
behov for midler til drift av ordningen. 

I Nordre Land kommune er Enslige Mindreårige Asylsøkere etablert i bofellesskap etter 
Barnevernloven. Det innebærer saksbehandleromfang som fyller en 100 % stilling. Dette er 
ikke lagt inn i bemanningsplanen for tjenesten.  

Tjenesten har gjennomført en vold- og risikoanalyse. På denne bakgrunn bygges tjenestens 
lokaler om for å ivareta sikkerheten. Ombyggingen vil også tjene brukere av tjenesten som vil 
få en resepsjon å henvende seg i samt et noe skjermet venterom.  

Tjenesten innførte Visma Familia som fagsystem 1.3.2015 i forbindelse med 
sammenslåingen. I tillegg ble det besluttet at arkivet skulle digitaliseres og modul for digitalt 
arkiv er innkjøpt, men ikke implementert. Tjenesten har behov for effektivisering av den 
enkelte saksbehandlers arbeidsprosesser og utnyttelse av tid. Mye saksbehandlertid går med 
til dobbeltføring (først for hånd og så skrive på nytt  i fagsystemet, kopiering av dokumenter, 
oversendelse av dokumenter til samarbeidsparter (nemnd, advokater osv.) Det er også behov 
for at advokatfirmaet har tilgang til Familia og selv kan hente opplysningene de trenger 
fremfor at saksbehandlere skal kontaktes og sende dokumenter i posten. Samlet innebærer 
dette at tjenesten har behov for økonomiske ressurser til mobile enheter (PC), dvs. Bærbar 
løsning med VPN-oppkobling, helelektronisk arkivsystem og digitalt internkontrollsystem 
tilsvarende sammenlignbare tjenester i regionen. Dette er viktige verktøy som ledd i 
tjenestens omfattende effektiviserings- og kvalitetssikringsprosess. Outlook på mobil, skal 
være på plass innen kort tid. 



Behov 
1. Økt administrativ ramme som omfatter: 

a. Personalressurser  
i. På kort sikt: Fortsatt innleie av private aktører for å kunne levere 

forsvarlige tjenester til rett tid  
ii. På lang sikt: Økt antall stillingshjemler 

b. Digitale verktøy - Bærbar løsning med VPN-oppkobling. Digitalt arkiv og 
internkontrollsystem. (Tilsvarende de andre barneverntjenestene i GLT-
regionen slik at vi kan dra nytte av felles utarbeiding av rutiner på ulike 
områder) Outlook på mobil (iverksettes i disse dager) 

c. Juridisk veiledning 
d. Prosessveiledning  
e. Kompetansehevingsmidler 
f. Ombygging av lokaler i henhold til behov etter risikovurdering 

2. Økte rammer til tiltak som er hjemlet i vedtak fattet etter barnevernloven: 
a. Omsorgsplasseringer 
b. Kompenserende tiltak 
c. Veiledning i fosterhjem 
d. Veiledning i familier 
e. Flere enslige mindreårige asylsøkere 

Rådmannen varslet i desember 2015, i forbindelse med budsjettarbeidet for 2016, at det ville 
bli svært krevende for barnevernet å overholde de foreslåtte budsjettrammer for 2016. Det ble 
likevel ikke fremmet forslag om å øke barnevernets rammer, da salderingen av budsjettet ga 
lite rom for dette. 

Situasjonen så langt i 2016, og prognosen for resten av året, viser med all tydelighet at dette 
er en tjenesten med store utfordringer. Rådmannen viser til vedlegg 4, rapport for Land 
barneverntjeneste. Rådmannen vil, til tross for en tjeneste med mange avvik,  berømme 
enhetsleder, leder av barneverntjenesten og medarbeiderne for å ha skaffet en oversikt over 
tilstanden i tjenesten, og sikret en kartlegging av avvik og årsakene til avvikene. Dette er de 
grunnleggende forutsetningene for å kunne rette opp avvikene, og utvikle en forsvarlig og 
forebyggende tjeneste. Det handler om kapasitet, kompetanse innenfor fagområdet, opplæring 
i fagsystemer etc, gode verktøy og gode rutiner i bunnen for arbeidet. Dette arbeidet er 
selvsagt i gang.  

Rådmannen ser det som helt nødvendig å videreføre innleie av ekstern kompetanse og 
saksbehandlerkapasitet ut året. Dette er imidlertid kostbart, og kommunene bør derfor velge å 
styrke tjenestens ordinære bemanning, med både saksbehandlerkapasitet og tiltaksarbeidere. 
Med den ressursbruk som tjenesten har i dag, vil dette også lønne seg økonomisk. Det er 
vanskelig å gi en prognose på hvor mange saker som tjenesten vil måtte håndtere i 2017 og 

Vurdering:



2018, men det er liten risiko knyttet til på skulle overbemanne tjenesten. I 2016 vil rådmannen 
altså anbefale at innleien fra Trygg Start AS videreføres, med 3-4 saksbehandlere. Denne 
kontrakten har 1 måneds oppsigelse. Når tjenesten er fulltallig, dvs. når de som er sykemeldt 
er tilbake på jobb og det er ansatt i ledige hjemler, vil det være naturlig å gjøre en vurdering 
av behovet for økt bemanning fra 2017. Det er å håpe at denne vurderingen kan foreligge til 
halvårsrapporten i Nordre, og kan legges fram som sak i begge kommuner i september i år. 
Det kan være aktuelt på be om at rekruttering starter til høsten, med den føring at disse 
stillingshjemlene og lønnsmidlene innarbeides i Handlingsplan og budsjett fra 2017.  

Det har tidligere vært knyttet noe usikkerhet til om skjønnsmidlene fra fylkesmannen, kr. 2,7 
millioner kroner, ville bli videreført fra 2015 til 2016. det er imidlertid budsjettert med dette, 
og de siste signaler fra fylkesmannen tilsier at de vil bli videreført på samme nivå også i 2016. 

Barneverntjenesten er av en slik karakter, at den innebærer en del reiser og møter, og dermed 
opphold utenfor kontoret, for saksbehandlerne og tiltaksarbeiderne. For å kunne utnytte tiden 
effektivt i slike situasjoner, vil det være meget fornuftig å investere i en sikker og god 
hjemmekontorløsning for de ansatte, kombinert med at det nå tas i bruk outlook på mobil. 
Tjenesten har i samarbeid med Ikt utredet dette, og rådmannen slutter seg til at dette 
anskaffes. 

Å sikre en Land barneverntjeneste som er god og forsvarlig, er et langsiktig arbeid. 
Rådmannen vil, med utgangspunkt i hva som er realistisk, anta at dette kan ta 2-3 år. Dialogen 
med fylkesmannen underveis er svært viktig, da dette erfaringsmessig gir gode innspill til 
prioriteringene innenfor barnevernet.  

Økonomioversikt 1 kvartal:  

*Tiltaksutgifter skal jf avtale betales av kommunen der barna er bostedsregistrert.  
Søndre Land sine tiltaksutgifter beløper seg erfaringsmessig til ca 1million pr mnd.  
* Etter at Søndre Land sin andel av det totale administrasjonsbudsjettet var kommunisert til 
Søndre Land, ble budsjettet i Nordre Land saldert ned til faktiske årsverk for å få enhetens 
ramme i balanse.  

Anslag merutgift:  
Med utgangspunkt i prognose 1 kvartal, ser det ut til at Nordre Land vil ligge an til et 
merforbruk på tiltak på ca 1,7 mill, på administrasjon ca 1,4 mill.  
Søndre Land vil ha en merutgift på administrasjon på ca 1,1 mill.    

Budsjett 2016 Regnskap 1. kv Prognose 2016 Avvik B-R

Administrasjon, 
andel  Søndre Land 

3257 1474 4377 +1 120

Administrasjon, 
andel Nordre Land 

3075* 1730 4503 +1 428

Sum administrasjon 6332 3204 8880 +2 548

Tiltak Nordre Land 9119 5921 11000 +1 697



Investering i digitale verktøy er nødvendig for å:  
• Øke sikkerheten 

• Færre papir ute i felten (risiko for spredning av sensitiv data) 
• Sikker tilgang til alle klientdata – når man er ute fra kontoret 

• Tidsbesparende 
• Kan opprette/sluttstille dokumenter når man er ute på besøk/møter 
• Man slipper da etterarbeid på kontoret, og får frigitt tid som kan benyttes ute 
• Bedre tid til saksbehandling, overholde frister, innmelding på rapportering/

statistikk 
• Mindre behov for innleid konsulenthjelp 

• Fylkesnemnd 
• Tilgang på alle dokumenter vedr. klient når man er i Fylkesnemd 

• Kvalitet 
• Styrke relasjonen/dialogen i møtet ved å notere underveis 

• Lage aktivitetsplan sammen med klienten 
• Hente opp og jobbe med utvalgte dokumenter, sammen med den/de man har 

møte med 

Merutgift på ca 200 000 + moms.  

Rådmannen vil råde Formannskapet til å fremme saken til Kommunestyret med slik forslag til 
vedtak: 

1. Kommunestyret tar til etterretning Statusrapport for Land barneverntjeneste pr. april 
2016.  

2. Kommunestyret tar til etterretning at Nordre Land kommunes andel av Land 
barnevernstjeneste, vil gå ut over budsjettrammer som en følge av nødvendig bruk av 
Trygg start AS og anskaffelse og bruk av hjemmekontorløsning/mobilt barnevern (se 
anslått merutgift under vurdering).   

3. I september 2016 legges det frem en sak i begge kommuner, med en vurdering og 
anbefaling vedr. behov for budsjettjusteringer i 2016, og et budsjettforslag for 2017. 

 NORDRE LAND KOMMUNE, den 20. april 2016 

Jarle Snekkestad 
rådmann 
         Berit Dokkebakke Navrud 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 27.04.2016 sak 49/16 

Administrasjonens innstilling:



Behandling: 

Vedtak: 

1. Kommunestyret tar til etterretning Statusrapport for Land barneverntjeneste pr. april 
2016.  

2. Kommunestyret tar til etterretning at Nordre Land kommunes andel av Land 
barnevernstjeneste, vil gå ut over budsjettrammer som en følge av nødvendig bruk av 
Trygg start AS og anskaffelse og bruk av hjemmekontorløsning/mobilt barnevern (se 
anslått merutgift under vurdering).   

3. I september 2016 legges det frem en sak i begge kommuner, med en vurdering og 
anbefaling vedr. behov for budsjettjusteringer i 2016, og et budsjettforslag for 2017. 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 10.05.2016 sak 26/16 

Behandling: 

Mieke Punie fremmet følgende forslag på vegne av AP/SV: 
Nytt pkt. 3: 
3. Kommunestyret anmoder at ledige hjemler i barneverntjenesten i Land besettes våren 2016. 
Rådmannens punkt 3 i innstillingen blir nytt punkt 4. 

Anne Ingeborg Terningen fremmet følgende forslag: 
Pkt. 5 Det må etableres økt tverrfaglig samarbeid i kommunen for å forebygge og styrke barns 
oppvekst. 

AVSTEMMMING: 
Innstillingen med Punies og Terningens tilleggsforslag enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

1. Kommunestyret tar til etterretning Statusrapport for Land barneverntjeneste pr. april 
2016.  

2. Kommunestyret tar til etterretning at Nordre Land kommunes andel av Land 
barnevernstjeneste, vil gå ut over budsjettrammer som en følge av nødvendig bruk av 
Trygg start AS og anskaffelse og bruk av hjemmekontorløsning/mobilt barnevern (se 
anslått merutgift under vurdering).   

3.  Kommunestyret anmoder at ledige hjemler i barneverntjenesten i Land besettes våren 
2016. 

4. I september 2016 legges det frem en sak i begge kommuner, med en vurdering og 
anbefaling vedr. behov for budsjettjusteringer i 2016, og et budsjettforslag for 2017. 

5. Det må etableres økt tverrfaglig samarbeid i kommunen for å forebygge og styrke 
barns oppvekst. 



Rett utskrift: 
22. mars 2017 



Rapport Land barneverntjeneste, april 2016 ( i begge kommuner) 

Nordre Land kommune, som vertskommune for Land barneverntjeneste, legger med dette 
frem en statusrapport for tjenesten etter 1 års drift. Status er at tjenesten har store 
utfordringer og en rekke avvik, men at dette nå er kartlagt, og at denne oversikten sikrer 
at ledelse og medarbeidere kan arbeide systematisk med å lukke avvik og sikre en lovlig og 
forsvarlig tjeneste i tiden som kommer. Dette vil imidlertid kreve økte budsjettrammer, 
herunder økt bemanning, og det jobbes med en tidshorisont på 2-3 år.  

Status:  
• Interkommunal tjeneste, Nordre og Søndre Land, sammenslått 1.3.2015 
• Befolkningsgrunnlag: ca. 12 500 innbyggere. 
• 15 årsverk, 12 saksbehandlerstillinger, 1 fagleder, 1 merkantil, 1 leder.  
• Ny barnevernleder fra 1.9.15, samt enhetsleder fra 17.8.15.  
• Pr 01.04. 2016: 13,7 årsverk besatt (pt. 5,2 stillinger ikke operative pga. vakanse, 

sykmeldinger og permisjoner).       
• Innleid: Ekstern saksbehandling i undersøkelses -og tiltakssaker, bl.a. fra Trygg Start  
• Innleid: Privat veiledning av fosterhjem 
• Innleid: Privat veiledning av familier 
• Kjøp av juridisk veiledning for å sikre rett saksbehandling iht. lovverk.  

Historikk: 
• Store utfordringer og dårlig omdømme i begge kommuner over en lang periode. 
• Personalet preget av stadig skiftende, og dels manglende ledelse.. 
• Omfattende problematikk internt i tjenesten og eksternt (internt i kommunen).  
• Høyt sykefravær over tid, det meste oppgis å være arbeidsrelatert. 
• Stort arbeidspress, mange gamle saker som det i lange perioder ikke har blitt 

jobbet med og som har måttet følges opp, kombinert med mange nye meldinger 
som har ført til undersøkelse (se nøkkeltall fra Familia, samt sammenlignbare 
kommuner)  

• Omfattende avvik i dokumentasjon og saksbehandling, mye tilbake i tid før 
sammenslåingen av tjenestene, men også etter 1.3.2015. Det er ikke mulig å 
tallfeste.  

Nåsituasjon: 
• To arbeidskulturer skal smelte sammen til en enhet, og her oppleves stor framgang. 

Personalet rapporterer større tilfredshet i arbeidssituasjonen, lettere å fokusere på 
arbeidsoppgaver, arbeidssituasjonen oppleves noe mindre stressende.  

• Det er god arbeidsinnsats, mye godt faglig arbeid, stor toleranse for 
tilbakemeldinger, positive til endringer. Begynnende tillit til at det vil være mulig å 
få til endring på sikt. Men endring tar tid.  

• Nytt administrativt system, Familia. Mye uferdig i forhold til maler, systemutvikling. 
Det er fortsatt opplæringsbehov, og det jobbes kontinuerlig med å sikre rett 
rapportering, slik at tall som hentes ut er representative.  

• Fortsatt omfattende avvik. Jfr. Nøkkeltall fra Familia.  
• Har etablert en del lokale rutiner og avvikshåndtering, men mye gjenstår fortsatt i 

implementering og evaluering.  
• Nedprioritering av deltagelse i forebyggende tverrfaglig samarbeid, noe som har 

ført til frustrasjon hos samarbeidspartnere. 
• Behov for økt faglig kompetanse. De ansatte trenger mer spesifikk kompetanse 

innen ulike områder, som f.eks. veiledning, tilknytning, samspill, traumer, utvikling 
og følelseshåndtering i relasjoner m.m. Det arbeides med en kompetanseplan for 
tjenesten 

• Behov for innleie av saksbehandlerkompetanse. Tjenesten klarer ikke å håndtere 
saksmengden med de saksbehandlere som er operative pr i dag, heller ikke med de 
innleide ressursene. Prioritering blir helt nødvendig de kommende månedene.  



Tiltak som er satt i gang: 
• Teamorganisering: Undersøkelse, tiltak og fosterhjem, sortert og rendyrkede 

arbeidsoppgaver i større grad.  
• Redusert fagteamdeltagelse, nødvendig for å få håndtert saker, men negativt for 

samarbeidspartnere. Dette vil bli justert etter en tid. 
• Juridisk saksveiledning, dette er helt essensielt, for å sikre rett saksbehandling iht. 

lovverk.  
• Prosessveiledning. Mye av arbeidet er utfordrende, og det er nødvendig å få 

veiledning, slik at man håndterer prosesser på en god måte. Viktig også for 
saksbehandler for å kunne ha en viss distanse til jobben- profesjonalitet.  

• Fagdag med gjennomgang av saker med fagleder og juridisk bistand, referatføres i 
tråd med krav om internkontroll/evaluering. 

• Enslige Mindreårige – ryddet i ansvarsforhold og oppgaver, men fortsatt stort behov 
for gjennomgang av forankring med tanke på hvor omfattende barneverntjenesten 
skal være inne i den enkelte mindreåriges forløp. Har ikke stillingsressurs spesielt 
til Enslige mindreårige. Omfanget tilsvarer en saksbehandler 

• Ryddet i merkantile oppgaver, men fortsatt en del å få klarhet i.  
• Prosess for å få Bærbar løsning med VPN-oppkobling, helelektronisk arkivsystem og 

digitalt internkontrollsystem tilsvarende sammenlignbare tjenester i regionen, som 
ledd i effektiviserings- og kvalitetssikringsprosess. Outlook på mobil, skal være på 
plass innen kort tid.  

• Tilsynsførerordningen, ryddes i og forberedes overført til Gjøvik innen utgangen av 
2016.  

• Lean-prosesser (morgenmøte, flytsone, nærvær/tilfredshet/behov for hjelp, 
organisering av dagen, forbedringsforslag) 

• Rekruttering, vi har hatt to utlysningsrunder. Fikk tilsatt én i første runde, nå 
avventer vi til søknadsfrist er ute i runde to.  

• Opplæring av ansatte tar tid, og krever kompetanse.  
• Lokalene til tjenesten er under oppussing, og det blir satt inn ulike sikkerhetstiltak. 

Aktivitet:  
Barnevernet har en stor økning i antall meldinger. Antall aktive saker ved årsslutt 2015, var 
212. Pr 18.4 har tjenesten 207 aktive saker, herav 80 undersøkelsessaker.  
Sakene i begge kommuner er komplekse, omfattende og mange har versert i tjenesten i 
årevis. 

Behov: 
• Få på plass digitale løsninger som gjør at man kan arbeide mer effektivt. Et stort 

antall møter gjennomføres i «felten». Alle referater må derfor dobbeltføres, først 
skrives med hånd og deretter føres inn. I tillegg er mange av saksbehandlerne ute 
på ulike oppdrag der det til tider blir mye venting. Hadde man hatt mobile 
løsninger, så kunne man ha arbeidet mens man ventet.  

• I tillegg til at tjenesten må håpe på at alle 12 årsverk med saksbehandlere er 
operative, er det behov for økte ressurser til flere stillinger. Behovet er begrunnet 
med høyt antall saker i forhold til folketall sett opp mot antall saksbehandlere/
tiltaksarbeidere. Når vi i tillegg har store etterslep/avvik, så blir det nødvendig å 
tenke en styrking i en periode.  

Økonomi:  
Det blir laget sak til politisk behandling i april og mai i begge kommuner, der det blir 
nødvendig å be om økte rammer innen både administrasjon og tiltak.  
Tjenestens hovedutfordring har vært at kun rundt 7 av de 12 årsverk har vært i operativ 
drift, pga vakanse, sykmeldinger og permisjoner. Dette har medført innleie av privat firma 
for å håndtere saksmengden, samt ifht lovverk og frister. I 2016 vil dette medføre store 
økte kostnader. Tjenesten har også måttet leie inn private firma til tiltaksarbeid, eks 
veiledning i hjemmet. Vi har som nevnt før, ikke hatt saksbehandlere som tilsvarer 12 



årsverk i operativ drift, dette pga vakanse, sykmeldinger og permisjoner. Dette har 
medført innleie av privat firma for å håndtere saksmengden, samt ifht lovverk og frister. 
Dette har medført store økte kostnader.  
 

Tiltaksutgifter:  
Prognose tiltak: Begge kommuner har en utgift på ca 12 mill pr år. 
 
Administrative utgifter: (fordelingsnøkkel på 45/55)  
Prognose adm: pga privat innleie øker de administrative kostnadene for 2016, hvor mye vil 
være vanskelig å anslå, siden det kommer an på de personalressurser som til enhver tid er 
i operativ drift (se egen rapportering). Det vil månedlig bli rapportert på både tiltak og 
adm utgifter.  

Kort oppsummert - veien videre:  
Det vil ta tid å få denne tjenesten operativ og i stand til å håndtere det omfang og den 
kompleksitet som er i tjenesten pr i dag. Det er satt i gang mye bra og nødvendig, som 
nevnt over, men det vil ta tid å forankre dette og få dette godt implementert hos ansatte. 
Behovet for å få på plass digitale løsninger er kommentert, i tillegg må det vurderes en 
styrking av saksbehandlere/tiltaksarbeidere over en periode. Det vil være realistisk og 
tenke 2-3 år før man kan si at tjenesten er oppegående, med forbehold om de nødvendig 
nevnte tiltak for å få dette til, samt at det blir en stabilitet i tjenesten.  



Vedlegg 8: K-SAK 49/2016, Orienteringssak og rapport til Nordre Land kommunestyre 6. september 
2016. 

ORIENTERINGER
1. Fritak eiendomsskatt bevaringsverdige bygninger v/John Løvmoen 
2. Status barnevern: 

1. Halvårsrapport til Fylkesmannen 
2. Oversikt pr. 30.06.2016 over typer barnevernstiltak, kostnader og antall barn. 

Både Halvårsrapporten og oversikten over tiltak ligger ved som egne dokumenter. 

Vedlegg 9: Milepælsplan for Land barnevernstjeneste – forsvarlige barneverntjenester  

Milepælsplanen ligger ved som eget dokument. 

Vedlegg 10: Statusrapport Barnevern 

Nordre Land kommune, K-Sak 81/14. Hele dokumentet er vedlagt som eget dokument.


