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Hovedaktiviteter for Land barneverntjeneste - Lovlige og forsvarlige tjenester 

Mål for hovedprosjektet 

Innen utgangen av 2018 har Land barnevernstjeneste forsvarlige tjenester, kjennetegnet ved; 
- En tjeneste som sikrer barn og unge forsvarlig bistand til rett tid. 
- I samarbeid med andre avdelinger i kommunene, er barnevernet en reell ressurs i barns levekår. 
- Fylkesmannens pålegg ivaretas, snarest. 

 
For å sikre både det kortsiktige og langsiktige målet i hovedprosjektet, etableres to delprosjekt. Delprosjektene gjennomføres parallelt og med gjensidig avhengighet av 
funn, tiltak og prosess. Hensikten er å sikre hovedprosjektets måloppnåelse og retning for framtidig bærekraft i Land barnevernstjeneste, og samarbeidet om barns 
oppvekstsvilkår i begge kommunene. 
 

Delprosjektet 1:  Lovlige og forsvarlige tjenester innen utgangen av 2018, med fokus på kvalitet, kompetanse, intern organisering, internkontroll, kapasitet og økonomi. 

 

Delprosjekt 1 har to arbeidsmål: 

1. Kortsiktig: Fylkesmannens pålegg gjennomføres, sammen med daglig drift.  

2. Langsiktig: Forsvarlige tjenester til rett tid. Metodisk jobb utført innen utgangen av 2018. 

Delprosjekt 2:  Målretta samhandling mellom barnevernet og andre avdelinger i kommunene om tjenester og virkemidler til beste for barns levekår er etablert innen juni 

2017.  

Det overordnet perspektivet er forebyggende arbeid og tverrfaglig samarbeid om barns oppvekstsvilkår i begge kommunene. 
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Milepælsplan for Land barneverntjeneste - oversikt 
 

1. Fylkesmannens rapport – 66 saker gjennomgått innen juni 2017 
Innen utgangen av juni skal 66 saker som Fylkesmannen har bedt Land barneverntjeneste gå igjennom, på nytt være gjennomgått og eventuelle tiltak igangsatt. 

Innen utgangen av oktober 2017 skal alle avvik i de 66 sakene være lukket. 

2. ROS-analyse gjennomført innen april 2017. 
ROS-analyse er gjennomført og resultat er oppsummert. Den siste scoringen som ble gjort i april, er ikke representativ, det vil derfor bli gjennomført en ny i sept/okt 17.  

3. Organisering og strukturering av Barneverntjenesten gjennomført innen 31. mai 2017 
Det er klar rolle- og ansvarsfordeling mellom barnevernleder, teamledere og medarbeidere i tjenesten.  

4. Mål og strategi for Land barneverntjeneste gjennomført innen utgangen av 2017. 
Det er utarbeidet målsettinger og utarbeidet strategier for å nå mål for Land barneverntjeneste. 

5. Kompetanseplan er utarbeidet innen utgangen av 2017 
Det er utarbeidet en plan for kompetanseheving for ansatte i Land barneverntjeneste. 

6. Internkontrollrutiner er på plass innen utgangen av 2017 
Klare rutiner for internkontroll er på plass, både når det gjelder internkontroll i kommunen i forhold til barnevern, samt i saksbehandling for å sikre kvalitet i tjenesten. 

7. Kommunen som ressurs i barns levekår – samarbeidsfora og samarbeidsrutiner er etablert innen 01.12.2017 
Målretta samhandling mellom barnevernet og andre avdelinger i kommunene om tjenester og virkemidler til beste for barns levekår er etablert innen des 2017. 
Samarbeidsfora og samarbeidsrutiner klargjøres og etableres med og mellom øvrige avdelinger i begge kommuner, med fokus på forebyggende arbeid og tverrfaglig 
samarbeid. 
 

8. Handlingsplan for Land barneverntjeneste innen utgangen av september 2018.  
Handlingsplan for Land barneverntjeneste er utarbeidet og klar for godkjenning i kommunestyret i Nordre Land kommune. 

9. Barnevernets ressurser skal utnyttes målretta 
Ledelse skal ha gode styringsverktøy – både for personalressurser og økonomi. 
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1. Fylkesmannens rapport – Avvik 
Målet er å gjennomgå alle saker snarest. Fylkesmannen har bedt Land barneverntjeneste om å utrede saker på nytt. For å sikre en god utredning kan det være behov for å 

bruke inntil 3 måneder.  

MÅL Milepæl (F)  Sluttdato for gjennomført Ansvarlig Gjennomført 

1. 66 saker er gjennomgått og kvalitetssikret. 31.10.2017* Rådmann/ 
Barnevernleder 

 

2. Kommunen sikrer forsvarlig mottak, gjennomgang, vurdering og 
arbeidsflyt i sitt arbeid med meldinger til barneverntjenesten. 
(Avvik 1 er lukket) 

8.5.2017 Rådmann/ 
Barnevernleder  

3. Kommunen sikrer forsvarlig undersøkelse og evaluering av 
hjelpetiltak til hjemmeboende barn. (Avvik 2 er lukket) 

31.10.2017 Rådmann/ 
Barnevernleder 

 

4. Kommunen sikrer forsvarlig oppfølging av barn i fosterhjem. 
(Avvik 3 er lukket) 

31.10.2017 Rådmann/ 
Barnevernleder 

 

5. Tilbakemelding Fylkesmannen Sept. – okt. 2017 Rådmann  

 

* Formuleringen «og kvalitetssikret» gjør at datoen kan være tidligst oktober 

 

2. ROS-analyse 
ROS-analysen bygger på tilbakemelding fra Fylkesmannen. Fylkesmannen har gitt Land barneverntjeneste en grundig og god oversikt over forbedringspunkter, gjennom sin 
rapport. ROS-analysen gjennomføres i 4 trinn:  

1. Gjennomgang av Fylkesmannens 91 punkter. Punktene gjennomgås med hvert team i tjenesten. Alle punktene blir vurdert i forhold til sannsynlighet for at de vil 

oppstå. 

2. I trinn 2 gjennomgås punktene med tanke på konsekvens dette har for organisasjonen. Konsekvensutredningen gjennomføres av leder og teamledere i tjenesten.  

3. I trinn 3 samles alle ansatte i tjenesten og gjennomgår ROS-analysen og det jobbes med tiltak for å lukke avvik, endre og bedre kvaliteten i organisasjonen. 

4. Oppsummering av ROS-analysen av prosjektlederne. 

MÅL Milepæl (R) ROS-analyse Sluttdato for gjennomført Ansvarlig Gjennomført 

1. Gjennomgang av Fylkesmannens 91 punkter. Punktene 
gjennomgått med hvert team/alle ansatte i tjenesten. Alle 
punktene er vurdert i forhold til sannsynlighet for at de vil 
oppstå. 

07.02.2017 Brit Bakken, RO 

  
2. Punktene er gjennomgått og vurdert konsekvens dette har for 

organisasjonen.  
Ny dato 4.4.2017 Brit Bakken, RO 

  

3. Ansatte og ledere er enige om tiltak og endringer for å sikre 
kvaliteten i organisasjonen. 

Ny dato 26.4.2017 Brit Bakken, RO 
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4. Kort notat oppsummerer ROS-analysen Ny dato 19.05.2017 Brit Bakken, RO  

3. Organisering og strukturering av Barneverntjenesten gjennomført innen 31. mai 2017 
Målet med gjennomgang av organisasjonen er å få en god struktur og oversikt på ansvarsområder og en god oppgavefordeling mellom alle medarbeidere i 

barneverntjenesten. Samtidig er det viktig å ha en hensiktsmessig møtestruktur i tjenesten. 

MÅL Milepæl  Sluttdato for gjennomført Ansvarlig Gjennomført 

1. Utarbeide stillingsbeskrivelse for leder og teamledere 31.07.2017* Barnevernleder  

2. Gjennomgå/få oversikt over merkantil ressurs sine oppgaver 31.07.2017* Barnevernleder  

3. Hensikt og mål med ledermøte, personalmøte, fagmøter og 
fagdag.  

3.4.2017 
  

Barnevernleder Delvis 
(innhold 

og hensikt 
med disse 
møtene vil 
endre seg) 

4. Hensikt og mål med eksterne møter på ulike nivå. 31.10.2017** Barnevernleder  

5. Godkjenning av organisering av barneverntjenesten? 31.10.2107** Tjenesteområde- 
leder 

 

 

*Disse datoene er før ny barnevernleder kom på plass, derfor ny sluttdato.  

**Datoene er korrigert med mtp utarbeidelse av handlingsplan for Land barneverntjeneste høsten 2017.  

 

4. Mål og strategi for Land barneverntjeneste er utarbeidd innen utgangen av 2017. 
Hovedutfordringen for Land barneverntjeneste er:  

1. Store fristoverskridelser for meldinger og undersøkelser. 

2. Mangel på tidlig innsats og forebygging av institusjons- og fosterhjemsplasseringer. 

3. Mangel på helhetlig oppfølgingsansvar for plasserte barn og unge. 

4. Samhandling med interne og eksterne samarbeidspartnere. 

5. Mangel på statlige og kommunale tiltak. 

6. Sterkere krav om medvirkning. 
Med utgangspunkt i ROS-analysens oppsummering gjennomføres en målvalgs-prosess med barneverntjenesten. Denne prosessen bygger på ROS-analysen, men også på 

tilbakemeldinger fra samarbeidspartnere i andre enheter i kommunene. Alle arbeidsinstrukser/ansvarsområder blir gjennomgått. Det utarbeides funksjonelle og klare 

ansvarsområder mellom leder, teamledere og ansatte. Det utarbeides målsettinger, satsningsområder med delmål for Land barneverntjeneste.  (Her vil teksten i 

Milepælene vil bli justert når arbeidet med Milepæl M starter.)  
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MÅL Milepæl (M) Mål og strategi for barneverntjenesten (Melding) Sluttdato for gjennomført Ansvarlig Gjennomført 

1. Meldinger til barnevernet blir forsvarlig vurdert April 2017 Teamleder 
utredning   

2. Tilbakemelding til melder er ivaretatt April 2017 Teamleder 
utredning   

3. Tilbakemelding til offentlig melder er ivaretatt på ulike trinn i 
prosessen  
 

Juli 2017 Teamleder 
utredning  

(Barnevernloven §§ 1-1, 1-4, 2-1, 3-1, 4-1, 4-2, 6-1, Teamleder undersøkelse 6-7a, og 8-1. Internkontrollforskriften §§ 4 og 5) 

MÅL Milepæl (M) Mål og strategi for barneverntjenesten 
(undersøkelse) 

Sluttdato for gjennomført Ansvarlig Gjennomført 

1. Det gjennomføres tilstrekkelig undersøkelse Juni 2017 Teamleder 
undersøkelse   

2. Barns rett til medvirkning ivaretas Juni 2017 Teamleder 
undersøkelse   

3. Det er foretatt en konkret og individuell vurdering før 
undersøkelsen konkluderes. 

Juni 2017 Teamleder 
undersøkelse   

(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) 

MÅL Milepæl (M) Mål og strategi for barneverntjenesten (hjelpetiltak) Sluttdato for gjennomført Ansvarlig Gjennomført 

1. Det sikres at det er foretatt en tilstrekkelig evaluering Oktober 2017 Teamleder tiltak  

2. Barnet har medvirket i evalueringen Oktober 2017 Teamleder tiltak  

3. Det er foretatt en barnevernfaglig forsvarlig vurdering før 
evalueringen avsluttes 

Oktober 2017 Teamleder tiltak  

(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) 

MÅL Milepæl (M) Mål og strategi for barneverntjenesten (fosterhjem) Sluttdato for gjennomført Ansvarlig Gjennomført 

1. Barneverntjenesten sikrer at hvert enkelt barn i fosterhjem får en 
tilfredsstillende omsorg 

                                        Oktober 2017 
 
 

Teamleder 
fosterhjem  

2. Barneverntjenesten har god oppfølging og er tilgjengelig.  Teamleder 
fosterhjem   
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3. Barn får nok informasjon til rett tid  Teamleder 
fosterhjem   

4. Barnets meninger blir hørt før avgjørelser blir tatt  Teamleder 
fosterhjem   

5. Barneverntjenesten sikrer at fosterhjemmet har en god 
oppfølging 

 Teamleder 
fosterhjem   

6. Barneverntjenesten sikrer at det er et godt samarbeid mellom 
tjenesten og fosterforeldre  

 Teamleder 
fosterhjem   

7. Barneverntjenesten har rutiner for tilgjengelighet  Teamleder 
fosterhjem   

(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. 

Internforskriften §§ 4 og 5) 

 

5. Kompetanseplan er gjennomført innen utgangen av 2017  
Fylkesmannen påpeker at det er behov for kompetanseheving i tjeneste.  

1. Det gjennomføres en kartlegging av dagens kompetanse i tjenesten.  

2. Kartlegging av hvilken kompetanse tjenesten har behov for.  

3. Det utarbeides en plan for kompetanseheving.  

 

MÅL Milepæl (K) Kompetanseplan Sluttdato for gjennomført Ansvarlig Gjennomført 

1. Kartlegging av kompetansebehov i Land barneverntjeneste 30.07.2017 Teamledere  

2. Kartlegging av ansattes kompetanse 30.07.2017 Barnevernleder  

3. Skriftlig kompetanseplan med plan for kompetanseutvikling 30.08.2017 Barnevernleder  

4. Opplæringsplan for nytilsatte 30.08.2017 Barnevernleder  

 

6. Internkontrollrutiner er på plass innen utgangen av 2017 
Kommunen er pålagt å ha internkontroll. Det utarbeides rutiner for: 

1. Internkontroll i den enkelte sak. 

2. Internkontrollrutiner i henhold til lov om barnevern. 

Innen utgangen av 2017 skal rutiner for internkontroll være utprøvd/kvalitetssikret og iverksatt. 

Internforskriften § 1; Formålet med forskriften er å sikre at kommunen utfører oppgavene sine i samsvar med krav fastsatt i lov eller i medhold av lov. 
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MÅL Milepæl (I) Internkontroll Sluttdato for gjennomført Ansvarlig Gjennomført 

1. Plikten til internkontroll i barnevernet er ivaretatt 30.12.2017 Barnevernleder  

2. Barneverntjenestens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres 
og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av 
lov om barneverntjenester. 

30.12.2017 Barnevernleder  

3. Utarbeidet internkontrollrutiner for Nordre Land kommune 30.12.2017 Barnevernleder  

4. Kontroll i saker: Forberede, planlegge, utføre og kontrollere. 30.12.2017 Barnevernleder  

(Internkontrollforskriften. Barnevernloven) 

Kommentar: 

Kommunen/barneverntjenesten sikrer nå en god oversikt over sakene, slik at overordnet nivå kan ha oversikt over saker og eventuelle avvik. 

 

7. Kommunen som ressurs i barns levekår – samarbeidsfora og samarbeidsrutiner er etablert innen 01.12. 2017.  

Barnevernloven på legger barnevernet å samarbeide med andre sektorer og forvaltningsnivå (§3-2). Det er derfor viktig at kommunenes øvrige avdelinger og 

samarbeidsparter erkjenner at de har en funksjon når det gjelder å bidra til et velfungerende barnevern. 

 

§ 3-2. Samarbeid med andre deler av forvaltningen. 

Barneverntjenesten skal medvirke til at barns interesser ivaretas også av andre offentlige organer. Barneverntjenesten skal samarbeide med andre sektorer og 

forvaltningsnivåer når dette kan bidra til å løse oppgaver som den er pålagt etter denne loven. Som ledd i disse oppgavene skal barneverntjenesten gi uttalelser og råd, og 

delta i den kommunale og fylkeskommunale planleggingsvirksomhet og i de samarbeidsorganer som blir opprettet. 

MÅL Milepæl (B) Kommunen som ressurs i barns levekår  Sluttdato for gjennomført Ansvarlig Gjennomført 

1. Arbeidsseminar med referansegruppa -  barnet i sentrum, 
voksenrollen  - forebyggende og tverrfaglig  samarbeid 

04.04.2017 
 

Møyfrid Hallset, 
RO   

2. Samling mellomlederne - samarbeid og rutiner 
 

05.04.2017 Møyfrid Hallset, 
RO   

3. Arbeidsmøte rådmannens ledergruppe – Nordre Land - Ledelse 
og kommunikasjon på tvers  

24.04.2017 Møyfrid Hallset, 
RO   

4. Arbeidsmøte rådmannens ledergruppe – Søndre Land -  Ledelse 
og kommunikasjon på tvers 

22.05.2017 Møyfrid Hallset, 
RO   

5. Møte Søndre Land om forebygging og tverrfaglig samarbeid 22.05.2017 Møyfrid Hallset, 
RO   
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6. Møte Nordre Land om forebygging og tverrfaglig samarbeid 15.06.2017 Møyfrid Hallset, 
RO   

7. Oppsummering og innspill til mål og strategi,  og kompetanse 16.06.2017 Møyfrid Hallset, 
RO   

 

8. Handlingsplan for Land barneverntjeneste innen utgangen av september 2018  
Ved prosjektets slutt skal det foreligge en handlingsplan for Land barneverntjeneste. Handlingsplanen skal være et styringsredskap både for barneverntjeneste og for 

kommunene for øvrig. Handlingsplanen skal gi en klar retning for hvordan barneverntjenesten skal drives. Planen skal ha fokus på:  

1. Mål og satsningsområder for barneverntjenesten. 

2. Kompetanseplan.  

3. Internkontrollrutiner. 

4. Samarbeidsrutiner internt og eksternt. 

5. Økonomistyring.  

Målet er at Kommunen skal ha en: 

«Lovlig og forsvarlig tjeneste med fokus på kvalitet, kompetanse, intern organisering, internkontroll, kapasitet og økonomi.» 
 

MÅL Milepæl (H)Handlingsplan for Land barneverntjeneste Sluttdato for gjennomført Ansvarlig Gjennomført 

1.  September 2018 Barnevernleder/ 
Rådmann/ RO 

 

2.  September 2018   

3.  September 2018   

4.  September 2018   

 

9. Barnevernets ressurser skal utnyttes målretta – kontinuerlig arbeid. 
Barneverntjenesten skal ha god ressursutnyttelse, både når det gjelder bruk av personell / kompetanse og økonomi. Ved prosjektets slutt skal det foreligge en god oversikt 

over hvilken kompetanse barneverntjenesten har behov for, ansattes kompetanse, samt kompetanseplan. Barneverntjenesten skal ha fokus på forebyggende arbeid for 

barn og unge, riktig hjelp til riktig tid med vekt på å gi barnet stabil og god voksenkontakt og kontinuitet i omsorgen. 

MÅL Milepæl (Ø)Barnevernets ressurser utnyttes godt Sluttdato for gjennomført Ansvarlig Gjennomført 

1. God økonomistyring  Rådmann/ 
barnevernleder 

 

2. God ressursutnyttelse    

3.     
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4.     

 
 


