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Stadfester rapport - Nordre Land kommune - Land barneverntjeneste 

Fylkesmannen i Oppland har gjennomført tilsyn med Nordre Land sitt arbeid med meldinger til 
barneverntjenesten og tilbakemelding til melder, undersøkelser og evaluering av hjelpetiltak til 
hjemmeboende barn, samt oppfølging av barn i fosterhjem. Tilsynet ble utført som 
systemrevisjon der tilsynet undersøkte dokumentasjon, gikk gjennom et antall 
barnevernmapper, samt gjennomførte intervjuer med ansatte på alle nivåer i kommunen. 
 
Hensikten med systemrevisjonen var å undersøke om Nordre Land kommune planlegger, 
gjennomfører, evaluerer og eventuelt korrigerer sin virksomhet, slik at oppgavene kommunen er 
pålagt etter barnevernlovens bestemmelser om meldinger til barneverntjenesten og tilbakemelding til 
melder, undersøkelser og evaluering av hjelpetiltak til hjemmeboende barn, samt oppfølging av barn i 
fosterhjem, blir lovmessig gjennomført. 
 
Varsel om tilsyn ble sendt kommunen i brev av 10.11.2016. Åpningsmøte, intervjuer og 
mappegjennomgang ble gjennomført 13.12.2016, og sluttmøte med fremlegging av konklusjoner ble 
gjort 30.01.2017. Foreløpig rapport ble oversendt til kommunen i brev datert 28.2.2017, og 
Fylkesmannen mottok svar den 22.3.2017, med korrigeringer. Korrigeringene er tatt inn i ny foreløpig 
rapport datert 16.5.2017. Fylkesmannen mottok svar 30.05.2017, kommunen hadde ingen ytterligere 
kommentarer.  
 
 
Tilsynet konkluderte med tre avvik 
Avvik 1: 

Kommunen sikrer ikke forsvarlig mottak, gjennomgang, vurdering og arbeidsflyt i sitt arbeid med 

meldinger til barneverntjenesten  
 
Avvik 2: 

Kommunen sikrer ikke forsvarlig undersøkelse og evaluering av hjelpetiltak til hjemmeboende 

barn  

 

Avvik 3: 

Kommunen sikrer ikke forsvarlig undersøkelse og evaluering av hjelpetiltak til hjemmeboende 

barn  

 

 
Plan for lukking av avvik 
Fylkesmannen i Oppland ønsker kunnskap om hvordan ledelsen i den reviderte virksomheten sikrer 
seg at de avvik som er gitt faktisk blir lukket, at endringer faktisk skjer, og at dette kan dokumenteres 
overfor tilsynsmyndigheten. 
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For å sikre tilsynet tilstrekkelig kunnskap om lukking av avvikene, ber vi derfor om en plan for lukking 
av avvik som minimum må dekke disse momentene: 
 
1. Tidfestet plan for hvordan avvikene skal lukkes. 
2. Beskrivelse av metoder for implementering av eventuelle nye prosedyrer og lignende. 
3. Beskrivelse av hvordan nødvendige ressurser blir satt av. 
4. Beskrivelse av hvordan ledelsen i virksomheten sikrer seg at endringer faktisk skjer. 
 
Det understrekes at det er en plan for avvikslukking som skal oversendes, og dette bes 
sendt innen 1.7. 2017. Dersom denne fristen er knapp, bes det om underretting. 
 
Vi vil også gjerne benytte anledningen til å takke for samarbeidet under tilsynet. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Sigurd Tremoen Erlend T. Aasheim 
 avdelingsdirektør/fylkeslege 

 
 
Etter våre rutiner er dette brevet godkjent og sendt uten underskrift. 
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