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Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i 

administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument, 
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Formålet med prosjektet har vært å se nærmere på hva som er årsakene til flere mel-

dinger, undersøkelser og tiltak, hvilke utfordringer dette har skapt, og hvordan kom-

munen har håndtert denne situasjonen.   

Hovedbudskap 

Situasjonen for barnevernet i Hå kommune har endret seg vesentlig de siste årene – fra 

å ha svært få barnevernssaker og svært lave kostnader – til i dag å være en «gjennom-

snittskommune» målt etter antall barnevernssaker og kostnader for kommunen. Så 

langt vi kan se har barnevernet taklet denne overgangen på en tilfredsstillende måte, 

men gjennomgangen viser fortsatt områder med forbedringsmuligheter. 

 

Funn 

Kommuneplanen 2007 – 2022 for Hå har en målsetting om at : 

 «I samarbeid med heimen vil kommunen arbeide aktivt med å gi barna ein god barn-

dom». 

Barnevernet i Hå brukte i 2013 ca 24 mill kr, og dette ser ut til å øke til 32 mill kr i 2014. 

Tjenesteområdet har 12,4 stillinger, fordelt på 17 ansatte. Alle har fagutdanning. 

Det er flere årsaker til økningen i antall meldinger, undersøkelser og tiltak de siste årene:  

- Kommunen er en vekst kommune og har i hele perioden opplevd en sterk be-

folkningsøkning. I dette kan det også ligge en viss grad av «urbanisering», med 

endrede familiestrukturer, svakere nettverk, o.l. 

- Barnevernet peker også på en økende andel barn med Østeuropeisk bakgrunn 

som de får inn meldinger og setter inn tiltak på. Dette er barn av arbeidsinnvand-

rere som kommer flyttende til Norge, uten å ha et nettverk, venner og familie, og 

uten å kunne språket. Det er også en del kulturforskjeller og ulikt syn på hva som 

er akseptabelt innen barneoppdragelse.  

- Barnevernet forteller også at de opplever at de selv har blitt mer åpne og til-

gjengelige overfor andre offentlige instanser, f. eks via de sosialpedagogiske te-

amene på skolene og i barnehagene. I tillegg har barnevernet fått oppmerksom-

het i media og trenden nasjonalt er også at barnevernet mottar flere meldinger 

og har flere barn med tiltak.  

- Økningen er også en del av en nasjonal trend. Det har fra statens side vært fo-

kusert mer på barnevernet de siste årene og man har fått mer oppmerksomhet 

på barnevernet i media.  

Flere meldinger fører til flere undersøkelser og tiltak. Dette er med på å øke arbeids-

mengden til de ansatte i barnevernet i Hå. Det fører til økt bemanning og økte lønns-

kostnader.  Utgiftene til barnevernstiltak har også økt i tråd med økningen i antall mel-

dinger og undersøkelser.  
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Kommunen har så langt vi kan se håndtert det økte antallet meldinger, undersøkelser 

og tiltak tilfredsstillende. Bemanningen har økt i takt med antall saker. Det er få frist-

overskridelser, både på meldinger og på undersøkelser. Barnevernet følger opp hjelpe-

tiltakene, og de har på plass tiltaksplaner for de fleste barna.   

 

Når barnevernet mottar en melding, vurderer de om det er grunnlag for følgende tre 

alternativer: starte undersøkelser, bruke opplysningene som informasjon i en eksiste-

rende sak eller henlegge saken. Innen tre uker etter at meldingen er sendt, har barnever-

net plikt til å gi tilbakemelding til avsender, i tilfeller hvor det er en offentlig instans som 

melder. Det har ikke vært noen fristoverskridelser fra 2011 til 2013. Barnevernets hånd-

tering av bekymringsmeldinger er slik vi ser det i tråd med interne og sentrale føringer. 

En stor andel – mellom 50 og 70% - av bekymringsmeldingene fører ikke til vedtak om 

tiltak. 

 

Barnevernloven § 4-5 slår fast at når hjelpetiltak vedtas, skal barneverntjenesten utar-

beide en tidsavgrenset tiltaksplan. Barnevernet i Hå har over flere år vært over lands-

gjennomsnittet når det kommer til andelen barn med tiltak med utarbeidet plan. I 2012 

var dett 99 prosent av barna med tiltak per 31.12. som hadde utarbeidet plan. En høy 

andel barn med tiltaksplan viser at barnevernet i Hå er opptatt av at hjelpetiltakene skal 

evalueres. Hvorvidt det er nødvendig med nye tiltak, om tiltakene skal avsluttes eller 

om det er grunnlag for omsorgsovertakelse er vurderinger som inngår i en tiltaksplan. 

 

 Samarbeidet mellom barnevernet og andre kommunale instanser har tidligere ikke vært 

fullt ut tilfredsstillende. Utviklingen her har vært god de siste årene. Både rektorene, 

barnehagestyrerne og barnevernet selv er enige om at samarbeidet er blitt mye bedre. 

Det oppleves som om barnevernet er tilgjengelige, lette å få kontakt med og at de tar 

skolene og barnehagene på alvor når de melder.  

 

Tilsynsførerordningen har sine utfordringer. Barnevernet sier at det er vanskelig å skaffe 

nok tilsynsførere og ikke minst vanskelig å holde på tilsynsførerne over tid.  

Tilsynsførerne savner mer informasjon og kontakt med barnevernet. De skriver tilsyns-

rapport, men de vet ikke om barnevernet leser og har nytte av disse. Det har også blitt 

etterspurt mer kontakt og informasjon, men de har ikke fått svar fra barnevernet.  

 

Våre anbefalinger:  

 Vi anbefaler barnevernet å vurdere om man skal utarbeide rutiner og retnings-

linjer for kontakt med andre instanser for å gjøre denne mindre personav-

hengig. 

 Vi anbefaler tettere oppfølging av tilsynsførerne fra barnevernet, slik at tilsyns-

førerne får minst et møte med saksbehandler i året.   

 Vi anbefaler å bedre kommunikasjon mellom tilsynsførerne og barnevernet, 

slik at tilsynsførerne for god informasjon og barnevernet får gode rapporter.  

 Vi anbefaler at det bør vurderes å lage en oppvekstplan i kommunen.  
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Rådmannens kommentar, datert 12.11.2014 

 

«Rapporten viser at Barnevernet i Hå har jobbet målrettet siden forrige revisjon i 2006. De fleste 

anbefalinger har markante forbedringer. Rådmannen er derfor tilfreds med at systematisk arbeid 

over tid har vist at vi er på rett vei. 

 

Barnevernstjenesten yter tjenester til en liten andel av befolkningen. Når det først blir nødvendig 

med tiltak, er disse kostnadskrevende. Budsjettering og budsjettstyring skjer dermed under stor 

grad av usikkerhet. De økte utgiftene er godt redegjort for og det er nå ett kostnadsnivå som er 

sammenlignbart med andre kommuner på samme størrelse.  

 

Barneverntjenesten har en generell utfordring i forhold til hva som er mulig å oppnå i mange 

saker. 

Barnevernssaker handler i stor grad om sammensatte vansker som barnevernet ikke kan løse alene. 

Det vil gradvis overføres flere oppgaver til kommunene som tidligere har tilhørt BUF- etat.   

Dette fordrer til økt samarbeid innad kommunens ordinære tilbud, samt dialog mellom andre 

kommuner i regionen om samarbeid rundt mer spesialiserte tiltak.  

 

Kommunen har fokus på tidligintervenering og det er besluttet at vi skal være en TIBIR kom-

mune. TIBIR står for ” Tidlig innsats for barn i risiko”, og er ett program for forebygging og 

behandling av atferdsproblemer hos barn. Det er for tiden to ansatte som utdanner seg til PMTO 

terapeuter. (Parent management training- oregonmodellen). Ved å ha fokus på tidligintervene-

ring ønsker kommunen å bidra til å forhindre skjevutvikling i familier som på sikt ville ha krevd 

mer drastiske tiltak.  

 

Det er en utfordring å rekruttere, samt beholde tilsynsførere. Tilsynsførerfunksjonen er en viktig 

oppgave og vil være et prioritert område. Det vil bli satt av en dedikert stillingsbrøk til denne 

oppgaven. Tilsynsførerne skal ha jevnlig kontakt med barnevernstjenesten og det skal være lav 

terskel for informasjonsutveksling.  

 

Kommunen har ulike planer som berammer barn og familiers oppvekstsvilkår. Planene kan med 

fordel systematiseres i en helhetlig oppvekstplan.» 
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Formålet med prosjektet er å se nærmere på hva som er årsakene til flere meldinger,  

undersøkelser og tiltak, hvilke utfordringer dette har skapt, og hvordan kommunen har 

håndtert den situasjonen.   

 

I tillegg til formålet, fremgår det av kontrollutvalgets bestilling av 23.10.2013 at følgende 

problemstillinger skal besvares: 

 

 Hva er de viktigste årsakene til økningen i antall meldinger, undersøkelser og 

tiltak de siste årene?   

 Hvilke utfordringer har dette skapt?  

 Hvordan har kostnadsutvikling i barnevernet vært og hvordan kan kommunen 

styre denne utviklingen?  

 Hvordan har kommunen håndtert det økte antallet meldinger, undersøkelser og 

tiltak? Her kan det bli aktuelt å se nærmere på:  

o Hvordan foregår barnevernets håndtering av bekymringsmeldinger, og 

er denne er i tråd med interne og sentrale føringer?  

o Hvordan følger barnevernet opp hjelpetiltakene, og er oppfølgingen i 

tråd med barnevernloven?  

o Hvordan fungerer samarbeidet mellom barnevernet og andre kommu-

nale instanser? 

 Hvordan fungerer ordningen med tilsynsførere i Hå kommune?  
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Revisjonskriterier og metode finnes i rapportens vedlegg. Vår samlede vurdering er at 

metodebruk og kildetilfang har gitt et tilstrekkelig grunnlag til å besvare prosjektets 

formål, og de problemstillinger kontrollutvalget vedtok. 

 

Sentrale begreper:  

 Hjelpetiltak: Tiltak som settes inn i hjemmet. Barnet bor fremdeles sammen med 

sine foreldre/foresatte. Hjelpetiltak omfatter også frivillige plasseringer i foster-

hjem og akuttplasseringer (i fosterhjem, institusjon eller beredskapshjem). 

 

 Omsorgstiltak: Tiltak som innebærer at barnevernet har overtatt omsorgen for 

barnet. Barnet bor ikke sammen med sine foreldre/foresatte. 

 

 Barnevernstiltak: Samlebetegnelse på hjelpetiltak og omsorgstiltak 
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I 2006 ble det gjennomført en forvaltningsrevisjon av barnevernet i Hå kommune. 

Rogaland Revisjon ga den gang følgende anbefalinger til kommunen:  

 

 Fortsette arbeidet med å få på plass tiltaksplaner for alle barna, slik loven krever 

 Tidsavgrense alle tiltaksplanene, og foreta skriftlige evalueringer i etterkant. 

 Overholde fristene for undersøkelser. 

 Vurdere hvor langt en kan gå i å videreformidle opplysninger til relevante sam-
arbeidspartnere, for å sikre en best mulig oppfølging av barna. 

 Sørge for at alle skolene, barnehagene og helsestasjonene har et sosialpedagogisk 
team, slik de interne retningslinjene forutsetter 

 Samle den statistiske kunnskapen om klientene på en mer systematisk måte. 

 Tydeliggjøre hvilke mål man skal sette seg for barnevernet, og hvilke strategier 
man skal velge for å nå disse målsettingene. 

 Vurdere muligheten for å bruke startmøter i stedet for undersøkelser som en for-
søksordning i enkelte saker. 

 Undersøke hva som er årsaken til at tallene i de interne årsmeldingene og 
KOSTRA-rapporteringen ikke samsvarer. 

 

Vi vil i løpet av dette prosjektet komme innom de fleste av de forholdene som er kom-

mentert her, og vi vil se at situasjonen har endret seg vesentlig på mange punkter. 

 
 

Kommuneplanen 2007 – 2022 slår fast følgende visjon «Gode levevilkår og berekraftig 

utvikling. Saman får me det til.» med flere delmål, blant annet «At det er godt oppvekst-

miljø for barn og unge». 

 

Det er også et egent kapittel (8.1) i kommuneplanen 2007 – 2022 som heter «Barn Og 

Unge». Der har man satt opp et hovedmål som er «I samarbeid med heimen vil kommu-

nen arbeide aktivt med å gi barna ein god barndom» og fem delmål. De er som følger:  

 Delmål 1: «Barna skal i dei første leveåra få eit godt grunnlag for ei positiv utvik-

ling.» 

 Delmål 2: «Elevane skal ha ein trygg og inkluderande skule med høgt fagleg 

nivå.» 

 Delmål 3: «Barn og unge skal ha trygge oppvekstvilkår» 

 Delmål 4: «Barn og ungdom med særskilte vanskar skal få tilstrekkelig hjelp.»  
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 Delmål 5: «Satsa på førebyggjande helsevern blant barn og ungdom»  

 

 

Kommunen har utarbeidet rutiner for tverrfaglig samarbeid internt i kommunen og 

hvordan meldinger til barnevernet skal utformes. Man finner et standardisert «Skjema 

for bekymringsmelding til barneverntjenesten» både for privatpersoner og for offentlig 

ansatte på kommunens nettsider.  

 

Barnevernet deltar i det tverrfaglig samarbeidet, sosialpedagogisk team, på alle skoler 

og barnehager i kommunen. De sosialpedagogisk teamene består av representanter fra 

barnehagen/skolen, Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), helsestasjonen og barnever-

net. Ved behov kan andre faginstanser kalles inn. Alle som deltar har taushetsplikt. Før 

navngitte barn blir drøftet skal foreldre/foresatte bli kontaktet. De skal også bli orientert 

om teamets vurderinger. Foreldre/foresatte og barn over 15 år kan møte i teamet.  
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Figur 1 – Organisasjonskart  kommune (Kilde:Hå kommunes nettsider).  

 

 

Kommentar: I Hå kommune er tjenestene fordelt mellom tre etater (Etat for Tekniske saker og 

næring, etat for Helse og sosialsaker og Etat for opplæring og kultur), i tillegg til personal og 

økonomi avdelingene. De tre kommunalsjefene, personalsjef, økonomisjef og plansjef utgjør le-

dergruppe. Barnevern ligger under etat for Helse og sosialsaker i Hå.  

 

Figur 2 – Organisasjonskart over seksjon Helse og sosial (Kilde: Hå kommune).  
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Leiande helsesøster

Turid Stuvik Høyland

Etat for helse og sosial

Kommunalsjef

Vigdis M.Austdal

 

 

Kommentar: Etat for Helse og sosial består av syv enheter i tillegg til administrasjonen, hvorav 

en av enhetene er barnevernet.  
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Barnevernet i Hå har 17 ansatte, inklusiv barnevernleder som rapporterer til leder for 

Helse- og sosialseksjonen.  

 

Tabell 1 – Antall ansatte og i barnevernet i Hå kommune (Kilde:.  

 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Antall ansatte 10 11 16 16 15 17 

 
 

 

Tabell 2 – Sum stillinger i alt og stillinger med fagutdanning (Kilde: KOSTRA). 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Sum stillinger i alt 7,5 7 6,3 7,9 10,8 11,2 12,4 
Stillinger med fagutdan-
ning 6,5 6 6,3 7,9 10,8 11,2 12,4 

 

 

Kommentar: Vi ser at det har vært en økning i antall ansatte, fra 10 i 2009 til 17 i 2014. Hå kom-

mune har en høy andel stillinger med fagutdanning. De siste fem årene har stillingene vært besatt 

av folk med fagutdanning. 

Vi ser også at det er langt flere personer enn hele stillinger. Dette henger sammen med at noen 

av de ansatte arbeider i barnevernet bare i deler av sin stilling. 

 

 

Sykefraværsstatistikk for barnevernet i Hå: 

 

Tabell 3 – Sykefraværsstatistikk for barnevernet i prosent (Kilde: KOSTRA). 

        

        

 2009 2010 2011 2012 2013  2014  

Sykefravær i prosent  6,4 12,7 1,9 1,5 5,4 5,9 
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Kommentar: Vi ser at sykefraværet har endret seg mye i perioden. På det høyeste var sykefravæ-

ret 12,7 prosent i 2010 og året etter var det nede i 1,9 og lavest var det i 2012 da det var nede i 1,5 

prosent. Sykefraværet har økt de siste tre årene, men ligger under 6 prosent.  

For en såpass liten enhet som barnevernet vil det være naturlig med svingninger i sykefraværet. 

Men det viser også sårbarheten ved fravær av ulikt slag. 

 

 

KOSTRA-tallene gir oss et bilde av barnevernstjenestens produktivitet: 

 

Figur 3 – Antall barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk (Kilde: KOSTRA. Tall for Rogaland 
2012 og kommunegruppe 10 i 2012 og 2013 foreligger ikke). 

 

 

Kommentar: Barnevernet i Hå kan vise til god produktivitet. Sammenlignet med andre kom-

muner, er antallet barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk på samme nivå eller høyere i Hå.  
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Figur 4 – Undersøkelser per ansatt i barnevernet og undersøkelser som førte til tiltak per ansatt i 
barnevernet i Hå (Kilde: KOSTRA). 

 

 

Kommentar: Antallet undersøkelser som blir gjennomført i forhold til antall ansatte variert fra 19 

til 14 i angitte tidsperiode. Det har også vært en liknende variasjon i undersøkelser som har ført 

til tiltak fra 9 til 5. I de «travleste» årene, 2008 og 2012, har både antallet undersøkelser som blir 

gjennomført og antallet undersøkelser som har ført til tiltak i forhold til antall ansatte vært høye.  

 

 

 

Vurdering: Organisering og bemanning er kritiske faktorer innenfor en liten tjeneste 

som barnevernet. Momenter som kompetanse, kontinuitet og sykefravær vil ha avgjø-

rende betydning for tjenestens innhold og kvalitet. Selv om antallet ansatte har økt i pe-

rioden ser det ikke ut til at arbeidsmengden har blitt mindre. Etter revisjonens vurdering 

bør kommunen vie dette området oppmerksomhet også i fortsettelsen. 
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Figur 5 – Andel barn med barnevernstiltak i forhold til innbyggere 0-17 år (Kilde: KOSTRA. 2012-
tall for Rogaland, og 2013 for kommunegruppe10 foreligger ikke).  

 

 

Kommentar: Andelen barn 0-17 år med barnevernstiltak i Hå har vært ganske lavt fra 2006 til 

2011, men det var en stor økning fra 2011 til 2012. Denne økningen stabiliserte seg i 2013. Dette 

har ført til at Hå nå ligger over nabokommunene Klepp og Time. Hå ligger allikevel marginalt 

bak Rogalandssnittet og litt under landsgjennomsnittet.  

 

Tabell 4 – Antall barn med tiltak i løpet av året (hjelpetiltak og/eller omsorgstiltak. Kilde: 
KOSTRA). 

 

 

Kommentar: Antallet barn med hjelpetiltak og/eller omsorgstiltak har vært økende i perioden 

fra 2006 til 2013. Særlig fra 2011 til 2012 hvor antallet barn med tiltak i løpet av året økte fra 150 

til 199.  
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Vurdering: 

Den store økningen i antallet barn med hjelpetiltak og/eller omsorgstiltak fra barnever-

net har flere mulige forklaringer: 

-  Kommunen er en vekst kommune og har i hele perioden opplevd en sterk be-

folkningsøkning. I dette kan det også ligge en viss grad av «urbanisering», med 

endrede familiestrukturer, svakere nettverk, o.l. 

- Barnevernet peker også på en økende andel barn med øst-europeisk bakgrunn 

som de får inn meldinger og setter inn tiltak på. Dette er barn av arbeidsinnvand-

rere som kommer flyttende til Norge, uten å ha et nettverk, venner og familie, og 

uten å kunne språket. Det er også en del kulturforskjeller og ulikt syn på hva som 

er greit innen barneoppdragelse.  

- Barnevernet forteller også at de opplever at de selv har blitt mer åpne og tilgjeng-

elige overfor andre offentlige instanser, f. eks via de sosialpedagogiske teamene 

på skolene og i barnehagene. I tillegg har barnevernet fått oppmerksomhet i me-

dia og trenden nasjonalt er også at barnevernet mottar flere meldinger og har 

flere barn med tiltak.  

 

 

Figur 6 - Netto driftsutgifter til barnevern per innbygger i kroner (Kilde: KOSTRA). 

 

 

Kommentar: Hå kommune lå i 2010-2011 langt under alle kommunene vi sammenlikner med. 

 De to siste årene har imidlertid netto driftsutgifter per innbygger i Hå hatt en kraftig økning, 

først fra 951kr per innbygger til 1232 i 2012 og videre til 1471 kr per innbygger i 2013.  Selv om 

Hå har hatt en sterk vekst i netto driftsutgifter per innbygger, ligger man fremdeles under snittet 
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til kommunene man sammenligner med, utenom Klepp kommune som faktisk har hatt en ned-

gang fra 2012 til 2013.  

Dette innebærer at Hå kommune har gått fra å være i en særstilling innen barnevernet til nå å 

være en gjennomsnittskommune. 

 

Utgiftsnivået påvirkes i stor grad av antallet barn med barnevernstiltak og antallet omsorgsover-

takelser. Opphold på institusjon og plassering i fosterhjem er utgifter som slår ut i regnskapet. 

Dette er tidkrevende saker, som blant annet innebærer advokathjelp. 

 

Figur 7 – Brutto driftutgifter per barn i opprinnelig familie. Hå kommune, sammenlignet med 

andre kommuner (Kilde: KOSTRA) 

 

 

Kommentar: Hå ligger noen over Time og bruker betydelig mer enn Klepp per barn i opprinnelig 

familie.  
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Figur 8 – Brutto driftutgifter per barn utenfor opprinnelig familie. Hå kommune, historisk 

utvikling sammenlignet med andre kommuner (Kilde: KOSTRA. Tall i kroner) 

 

 

Kommentar: Hå kommune har i hele perioden ligget lavere enn Klepp og Time, og har relativt 

lave brutto driftsutgifter per barn utenfor opprinnelig familie.  
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Figur 9 - Netto driftsutgifter per barn til saksbehandling, tiltak i hjemmet og tiltak utenfor 
hjemmet (funksjon 244,251 og 252) i barnevernet.  
(Kilde: KOSTRA.  2012-tall for Rogaland og kom. grup. 10 2012 og 2013 foreligger ikke. Tall i 
kroner).  

 

 

Kommentar: Kommunens netto driftsutgifter per barn i barnevernet har gått fra å være la-

vest av alle kommunene vi sammenligner med til å ligge på nivå med f.eks.  Klepp, men 

fortsatt under lands- og fylkessnitt.   
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Figur 10 – Antall barn med tiltak fra barnevernet som bor utenfor opprinnelig familie, i 
kommunene  Hå, Klepp og Time  (Indikatoren omfatter også frivillige plasseringer. Kilde: 
KOSTRA). 

 

 

 

Kommentar: Samtidig som Klepp og Time ligger noen lunde stabilt i antall barn med tiltak fra 

barnevernet som bor utenfor opprinnelig familie fra 2008 til 2013, har det de siste tre årene vært 

en sterk vekst i Hå. Særlig fra 2012 hvor det var 56 barn med tiltak fra barnevernet som bodde 

utenfor opprinnelig familie til 2013 hvor antallet var steget til 88.  

 

I 2004 overtok staten oppgaver som tidligere lå under det fylkeskommunale barnever-

net, og opprettet Statens barnevern og familievern (Bufetat). Etaten skal være en faglig 

støttespiller for kommunen og tilby ulike barnevernstiltak. Bufetat har ansvar for å gi 

kommunene tilgang på institusjonsplasser, fosterhjem og hjelpetiltak. Barnevernet be-

nytter statlige hjelpetiltak i regi av Bufetat, og eksterne veiledere, noe som bidrar til høye 

kostnader.  

 

Vurdering:  

Antallet barn 0-17 år med barnevernstiltak i Hå har vært ganske lavt fra 2006 til 2011 

sammenliknet med andre kommuner, men det var en sterk økning de siste årene. Fra 

2011 til 2012 økte antallet barn med tiltak i løpet av året fra 150 til 199.  

 

Hvis vi ser på kommunens kostnader på dette området, så lå man langt under de kom-

mune vi sammenligner med frem til 2012, da økte utgiftene sterkt. Dette kan ses i sam-

menheng med den store økningen i antall barn med tiltak i løpet av året. Selv om Hå har 

hatt en sterk vekst i netto driftsutgifter per innbygger, har man fremdeles lave utgifter 

sammenliknet med andre kommuner.  

 

Utgiftsøkningene ser ut til å henge sammen med aktivitetsøkninger, både over en fem-

årsperiode, men spesielt fra 2011 til 2012. Kommunen fikk da om lag 30 % flere barn med 

tiltak utenfor opprinnelig familie, og drøyt 30 % flere med tiltak i opprinnelig familie. 

Det er også gjennomført langt flere undersøkelser i 2012, sammenlignet med 2011.   
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Alle som bekymrer seg for et barns utvikling eller omsorg kan ta kontakt med barne-

vernstjenesten om dette. Offentlige myndigheter og yrkesutøvere som har yrkesbestemt 

taushetsplikt, plikter av eget tiltak, uten hinder av taushetsplikt, å gi informasjon til bar-

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

foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, eller når et barn har vist vedvarende 

alvorlige atferdsvansker1. 

 

Figur 11 – Utvikling i antall bekymringsmeldinger til barnevernet (Kilde: Rapporteringsbanken2) 

 

 

Kommentar: Antallet bekymringsmeldinger til barnevernet varierer fra år til år. Men trenden er 

klar, antallet bekymringsmeldinger øker.  Alle kommunene har opplevd en sterk økning i antall 

meldinger. Det har vært betydelige forskjeller særlig i 2009 som var et år med veldig få meldinger 

i Hå, samtidig som dette var et år med mange meldinger i Klepp.  

 

Økningen i antallet meldinger til barnevernet gjør seg gjeldende også på landsbasis og 

kan ha flere årsaker: 

 Regjeringen har utarbeidet en opptrappingsplan for barnevernet, som innebærer 

flere stillinger i barnevernet. 

                                                        
1 Lov om barneverntjenester § 6-4.Innhenting av opplysninger. 
2 Fylkesmannen videreformidler tallene kommunene rapporterer til rapporteringsbanken, som befinner seg på barne- og 
likestillingsdepartementets nettsted. 
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 Meldeplikten til barnevernstjenesten er bedre kjent. Barnevernet har drevet opp-

lysningsarbeid hos skole, barnehage og helsevesenet.  

 Det er lettere å melde, blant annet via skjema på internett (kommunens hjemme-

sider) både for privatpersoner og for offentligansatte.  

 Media har skapt oppmerksomhet om viktigheten av å melde 

 Sosialpedagogiske team på alle skoler og barnehager 

 Barnevernet drar ut på foreldremøter og personalmøter i skoler og barnehager 

og informerer om sitt arbeid og bekymringsmeldinger. 

 

I våre intervjuer med barnevernet kommer det frem at man her drevet mye informasjons 

arbeid fra barnevernet side. Man har informert om hvordan barnevernet arbeider og om 

bekymringsmeldinger. Dette har ført til at barnevernet har blitt bedre kjent, både blant 

foreldre og hos de ansatte i f. eks skoler og barnehager. Rektorene og barnehagestyrerne 

er enige i at kontakten med barnevernet har blitt mye tettere og bedre. 

 

Det trekkes også frem at kommunen er en vekstkommune. Da vil det naturlig bli flere 

meldinger og saker. Barnevernet opplever at de i de siste årene er flere meldinger og 

saker som går på barn av arbeidsinnvandrere fra Øst-Europa (Særlig, Polen og Litauen). 

Barna kommer til et nytt land uten å kunne språket og uten å ha et nettverk, venner og 

familie. I tillegg er det også utfordringer knyttet opp mot hva som er akseptabel barne-

oppdragelse. Det kan være kulturforskjeller som gjør at det som oppfattes som vanlig i 

hjemlandet ikke er akseptert adferd her i Norge.  

 

 

 

En barnevernssak starter gjerne med at barnehagen eller skolen kaller inn foreldrene og 

presenterer bekymringen. Dette gjøres for å sikre en god dialog med foreldrene. Samti-

dig er manglende samtykke fra foreldrene ikke til hinder for at melding sendes.  

 

Ved mistanke om seksuelt misbruk og/eller vold blir ikke foreldrene involvert før mel-

dingen blir sendt. Det er også vanlig at andre kommunale instanser ringer barnevernet 

for å lufte problemstillingen/saken anonymt, og for å drøfte hvor alvorlig saken er. Res-

pondentene revisjonen har snakket med, oppgir at denne kontakten er veldig viktig. De 

opplever at det er lett å ta en telefon og at barnevernet i Hå er åpne og tilgjengelig. Så 

hovedinntrykket er at barnevernet er gode til å gi veiledning og råd.  
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Tabell 6 – Antall bekymringsmeldinger til barnevernet fordelt på alder (Kilde: Hå kommune). 

Alder Perioden 01.08.2012 – 
31.07.2013 

 

Perioden 01.08.2013- 
31.07.2014 

 

0-3:  25 50 

4-6:  52 60 

7-12:  74 79 

13-15:  22 38 

16-17:  47 33 

18-20:   30 3 

Total 0-18  250 263 

 

Kommentar: Barn i barnehagealder og barneskolealder er de man får flest bekymringsmeldinger 

om.   

Tabell 7 – Hvor bekymringsmeldingene til barnevernet kommer fra (Kilde: Hå kommune). 

 
 

Hvem melder? 

 
Antall meldinger i 

perioden 01.08.2012 
– 31.07.2013 

 
Antall meldinger i 

perioden 01.08.2013. 
-31. 07.2014 

 

Mor/far/foresatte:  28 22 

Familie forøvrig:  12 11 

Andre privatpersoner:  9 25 

Barneverntjenester:  47 27 

NAV:  4 2 

Barnevernvakt:  5 17 

Politi/lensmann:  39 26 

Barnehager:  14 23 

Helsestasjon:  9 14 

Skole: 27 37 

Psykisk helse barn og unge: 4 9 

Psykisk helse vokse: 12 22 

Lege/ sykehus/tannlege: 10 32 

Rusomsorgen:  0 1 

Familievernkontoret:  1 0 

Krisesenter:  0 2 

Asylmottak/UDI ol: 1 5 

Familiesenter:  3 2 

Bufetat:  1 0 

Alarmtelefon for barn og unge:  1 0 

Andre anonyme meldinger:  19 8 

Psykisk helse barn og unge voksne: 13 0 

Jordmor:  0 1 

Totalt: 253 281 
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Kommentar: Barnevernet selv kommer høyt opp på statistikken. Barnevernet blir gjerne opp-

merksom på søsken eller forhold som hittil ikke er blitt oppdaget. Vi ser også at offentlige myn-

digheter (f.eks. skoler, politi og lensmann) kommer med mange meldinger.  

 

Det er også vanlig at det kommer flere meldinger i samme sak og med samme innhold. Disse 

inngår som en del av informasjonsmateriellet i barnevernssaken. Disse meldingene blir ikke re-

gistrert som første melder og kommer derfor ikke med i statistikken.  

 

Ved iverksatt etterforskning overfor lovbryter under 18 år, er politiet forpliktet til å sende mel-

ding til barnevernet. I slike tilfeller tar barnevernet kontakt med politiet for å høre om meldingen 

er ment som informasjon eller som en bekymringsmelding. 

 

 

 

Barnevernet må ha opplysninger i meldingen som gir grunnlag for å starte en undersø-

kelse, samtidig som det må gå klart frem at det er tale om en bekymringsmelding. 

Grunnlag for å starte undersøkelser er mistanke om: 

 alvorlig omsorgssvikt eller 

 bekymring med hensyn til alvorlige atferdsvansker hos barna. 

 

Konkrete bekymringsmeldinger letter barnevernets arbeid. Samtidig er det viktig at bar-

nevernet ikke blir for rigid og «henger seg opp i prosedyrefeil», når det gjelder utfylling 

og bruk av mal for bekymringsmeldinger. Skulle meldingen vise seg å være uklar, tar 

barnevernet kontakt med den som har sendt meldingen;  

 

Barnet er for eksempel mye borte fra skolen og har vondt i hodet, men er dette indika-

sjoner på omsorgssvikt? Barnevernet bistår gjerne den som har sendt meldingen til å 

skrive en konkret bekymringsmelding, og i den grad det er mulig, blir omsorgssituasjo-

nen i hjemmet omtalt.  

 

Innen tre uker etter at meldingen er sendt, har barnevernet plikt til å gi tilbakemelding 

til avsender, i tilfeller hvor det er en offentlig instans som melder. Samtidig vil ofte av-

sender ha svar på følgende spørsmål: 

- Hva gjør barnevernet? 

- Hvilke undersøkelser blir iverksatt og når? 

- Hvilke instanser i kommunen er involvert?  

 

Når barnevernet mottar en melding, vurderer de om det er grunnlag for følgende tre 

alternativer: 

 starte undersøkelser  

 bruke opplysningene som informasjon i en eksisterende sak  

 henlegge saken 
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Barnevernet i Hå gir alltid en tilbakemelding til avsenderen om at meldingen er mottatt, 

og forsøker å gi tilstrekkelig informasjon til avsender. Samtidig må barnevernet ta hen-

syn til at det i mange tilfeller dreier seg om taushetsbelagt informasjon. Samarbeidende 

instanser, som for eksempel skole og barnehage, oppgir at de stort sett er fornøyde med 

den informasjonen de får fra barnevernet. Det hender at man savner mer informasjon 

om hva som skjer videre med en sak når den er meld inn.   

  

Figur 12 – Antall meldinger til barnevernet i Hå som er blitt behandlet eller henlagt (Kilde: 
Rapporteringsbanken).  

 

 

Kommentar: Hå har hatt en stor økning i antall behandlede meldinger og henleggelser. Noen 

meldinger blir henlagt fordi barnevernet kjenner saken fra før eller det allerede er iverksatt tiltak. 

Andre blir henlagt fordi barnevernet ikke er rette instans i kommunen.  
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I henhold til barnevernloven § 4-2 skal barneverntjenesten snarest, og innen én uke, gjen-

nomgå innkomne meldinger og vurdere om meldingen skal følges opp med undersø-

kelser.  

Figur 13 – Antall fristoverskridelser ved meldingshåndtering i Hå  (Kilde: Rapporteringsbanken).  

 

 

Kommentar: I 2008 og 2009 hadde kommunen henholdsvis 11 og 19 fristoverskridelser. Dette 

sank til 4 i 2010 og siden det har man ikke hatt noen fristoverskridelser knyttet til meldingshånd-

tering i Hå.  

 

 

Vurdering: Etter et høyt antall fristoverskridelser i 2008-2010, har kommunen blitt mye 

flinkere til å overholde ukesfristen for meldingshåndteringer.  Ingen fristoverskridelser 

fra 2011 til 2013.  
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Revisjonskriterier: 

Skal det foretas en undersøkelse, har barnevernet en frist på 3 måneder fra konklusjonsdato3 til 

undersøkelsen skal være gjennomført. Dette følger av barnevernloven § 6-9 første ledd.   

 

 

Når barnevernet har mottatt en bekymringsmelding, tar barnevernet stilling til om vi-

dere undersøkelser er påkrevet. Måten en undersøkelse blir gjennomført på, kan variere, 

men første steg er oftest å kalle inn foreldrene til et møte. På møtet blir meldingen gjen-

nomgått og barneverntjenesten ønsker å høre foreldrenes oppfatning av situasjonen, om 

de deler den samme bekymringen etc. Barneverntjenesten ønsker også å snakke med 

barnet. Å overholde fristen for å gjennomføre av samtalen/undersøkelsen, kan være 

vanskelig i tilfeller hvor foreldrene motsetter seg dette.  

 

En undersøkelse skal ikke gjøres mer omfattende enn meldingen tilsier, men barnevern-

tjenesten har mulighet til å innhente opplysninger fra andre instanser. Barnevernet kan 

ta kontakt med offentlige virksomheter som foreldrene eller barnet har (eller kan ha) 

vært i kontakt med, eksempelvis barnehage, skolefritidsordning (SFO), skole, helsesta-

sjon, PP- tjeneste, politi, NAV og/eller barne– og ungdomspsykiatrien (BUP).  

  

I de fleste undersøkelser vil barnevernet også dra på hjemmebesøk, hvor både forhol-

dene hjemme og samspillet mellom foreldre og barn blir observert. Barnevernets under-

søkelser kan få tre utfall:  

 

 Barnevernet fatter vedtak om å sette inn hjelpetiltak 

 Barnevernet fremmer krav om omsorgsovertakelse overfor fylkesnemnda 

 Saken henlegges uten tiltak 

 

                                                        
3 Fra den dagen barneverntjenesten mottar en melding, har barnevernet som nevnt 1 ukes frist på å konkludere om det 
skal settes i gang en undersøkelse, eller om meldingen skal henlegges. 
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Figur 16 – Barn med undersøkelse i forhold til antall innbyggere 0-17 år i prosent (Kilde: 
KOSTRA). 

 

 

Kommentar: Andelen barn med undersøkelser har i store deler av tidsperioden vært lav i Hå, 

sammenlignet med andre kommuner. Men fra 2009 til 2012 var økningen stor, fra 1,9 til 4,1, over 

dobbelt så mange barn med undersøkelser. I 2013 gikk barn med undersøkelser i Hå ned igjen, 

slik at man ligger godt under de andre kommunene vi sammenlikner med. 

Også etter denne målestokken har situasjonen i Hå kommune endret seg fra å være nærmest i en 

særstilling til nå å være i nærheten av gjennomsnittet. 

 

 
Figur 17 – Utvikling i antall undersøkelser i Hå (Kilde: KOSTRA). 
 

 

 

Kommentar: Vi ser at antallet undersøkelser både har økt og variert fra år til år i perioden. Kun 

88 undersøkelser i 2009 og hele 197 undersøkelser i 2012.  Antallet undersøkelser har sammen-

heng med antallet meldinger som barnevernet mottar.  
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Skal det foretas en undersøkelse, har barnevernet en frist på tre måneder fra konklu-

sjonsdato4 til undersøkelsen skal være gjennomført. Dette følger av barnevernloven § 6-

9 første ledd.   

 

Figur 18 – Fristoverskridelser: Antall undersøkelser med behandlingstid over tre måneder i Hå 
(Kilde: KOSTRA). 

 

 

Kommentar: Antallet tilfeller hvor barnevernet bruker mer enn tre måneder fra konklusjonsdato 

og til undersøkelse er gjennomført, har i noen av årene vært høyt. Det har vært en nedgang fra 

toppåret 2009 da 36,5 av undersøkelsene hadde en behandlingstid på over tre måneder.  

  

Barnevernet kan i enkelte saker velge å utvide undersøkelsesfasen til 6 måneder for å få 

et bedre bilde av situasjonen over tid. Barnevernloven åpner for å utvide undersøkelses-

fasen til 6 måneder ved særlige tilfeller. Det finnes flere mulige årsaker til at undersøkel-

sesfasen utvidet til 6 måneder; det være seg sakens kompleksitet, ny informasjon er kom-

met inn i saken eller meldingen er mottatt like før skoleferie. 

 

Vurdering:  

Hå kommune har i lengre tid hatt en økende andel barn med undersøkelser. Barnevernet 

har de siste årene mottatt et økende antall meldinger. Selv om antallet meldinger har 

økt, så ser vi at antallet undersøkelser med behandlingstid over tre måneder faktisk har 

gått ned. Dette tyder på at man har tatt grep for å sørge for å få behandlet undersøkelsene 

innenfor tidsfristen som er tre måneder. 

 

 

Figur 18 viser en oversikt over hvor stor andel av de mottatte bekymringsmeldingene 

det er som til slutt fører til tiltak.  

                                                        
4 Fra den dagen barneverntjenesten mottar en melding, har barnevernet som nevnt 1 ukes frist på å konkludere om det 
skal settes i gang en undersøkelse, eller om meldingen skal henlegges. 
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Vi ser at en stor del av sakene blir henlagt – mellom 50 og 70 % - enten som melding eller 

som undersøkelse. 

Dette kan gi grunnlag for å stille spørsmål ved om nettet er for finmasket – har vi fått en 

situasjon hvor unødvendig mange saker meldes til barnevernet? 

Det inngår ikke i vårt oppdrag i denne sammenhengen å gå nærmere inn på denne 

problemstillingen, men i en tid hvor antall bekymringsmeldinger øker kraftig, kan det 

være betimelig å analysere denne situasjonen nærmere. 

 

Figur 18 – Antall vedtak om tiltak i prosent av bekymringsmeldinger 

 
 

 

 
 

Barnevernloven § 4-4 slår fast at; Barneverntjenesten skal, når barnet på grunn av forholdene 

i hjemmet eller av andre grunner har særlig behov for det, sørge for å sette i verk hjelpetiltak for 

barnet og familien, f.eks. ved å oppnevne støttekontakt, sørge for at barnet får plass i barnehage, 

avlastningstiltak i hjemmet eller andre foreldrestøttende tiltak. 

 

Hå kommune har flere hjelpetiltak noen av tiltakene leies inn fra eksterne instanser som 

Bufetat eller private aktører. Eksempler er råd og veiledning, støttekontakt, besøkshjem 

og økonomisk hjelp. Formidling av plass i fosterhjem og institusjon kan også være hjel-

petiltak. 

 

 
Tabell 8 – Utvikling i antall undersøkelser som førte til tiltak. (Kilde: KOSTRA). 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Undersøkelser i alt 132 88 117 153 197 178 

Undersøkelser som førte til tiltak 60 40 40 58 99 67 
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Undersøkelser som fører til tiltak i 
prosent  51,7 54,1 38,8 47,2 58,2 54,5 

 

 

Kommentar: Vi ser at antallet undersøkelser har gått opp fra 2008 til 2013. I 2009 var det svært få 

undersøkelser og 2012 var et år med mange undersøkelser.  I 2010 og 2011 var det relativt få 

undersøkelser som førte til tiltak. I perioden har stort sett halvparten av undersøkelsene ført til 

tiltak.  

 
 
Figur 19 – Utvikling i antall barn med kun hjelpetiltak, i løpet av året (Hå kommune. Kilde: 
KOSTRA). 
 

 

 

Kommentar: Fra 2008 til lå en ganske stabilt frem til 2011. Det var en stor økning i antall barn 

med kun hjelpetiltak, i løpet av året 2012. Veksten fortsatte i 2013, men var ikke like stor.  (Vi gjør 

her oppmerksom på at hjelpetiltak også omfatter frivillige plasseringer i fosterhjem).  

 

Barnevernloven § 4-5 slår fast at når hjelpetiltak vedtas, skal barneverntjenesten utar-

beide en tidsavgrenset tiltaksplan. Tiltaksplanen skal tydeliggjøre barnets særlige behov 

og hvordan disse skal imøtekommes, og hjelpetiltakene skal evalueres: Er hjelpen tjenlig, 

er det nødvendig med nye tiltak eller er det grunnlag for omsorgsovertakelse? I tilfeller 

hvor barnet lever under omsorgssvikt, skal tiltaksplanen forhindre at barnevernet nøyer 

seg med å videreføre eller prøve ut nye hjelpetiltak som ikke i tilstrekkelig grad bedrer 

barnets situasjon.  
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Tabell 20 – Andel barn med tiltak per 31.12. med utarbeidet plan. Tall for Rogaland 2012 mangler, 
tall for Kommunegruppe 10 mangler i 2012 og 2013. (Kilde: KOSTRA). 
 

 

 

Kommentar: Barnevernet i Hå har over flere år vært over landsgjennomsnittet når det kommer 

til andelen barn med tiltak per 31.12. med utarbeidet plan. I 2012 var dett 99 prosent av barna 

med tiltak per 31.12. som hadde utarbeidet plan. Vi ser også at det har vært en større variasjon i 

nabokommunene Klepp og Time, hvor begge kun hadde 23 prosent i 2008. Det har vært en ned-

gang i Hå fra 2012 til 2013.  

 

En høy andel barn med tiltaksplan viser at barnevernet i Hå er opptatt av at hjelpetiltakene skal 

evalueres. Hvorvidt det er nødvendig med nye tiltak, om tiltakene skal avsluttes eller om det er 

grunnlag for omsorgsovertakelse er vurderinger som inngår i en tiltaksplan. De hjelpetiltak som 

blir vedtatt, har som regel en varighet på opptil 1 år. For barnevernet blir det naturlig med en 

evaluering når vedtaksperioden går mot slutten. Praksisen bidrar til at barnevernet aktivt tar stil-

ling til forlengelse eller avslutning av tiltaket. 
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Figur 21 - Netto driftsutgifter til saksbehandling, tiltak i hjemmet og tiltak utenfor hjemmet i Hå 
(oppgis i 1000 kroner). (Kilde KOSTRA). 

 

 

Kommentar: Vi ser at utgiftene til saksbehandling, tiltak i hjemmet og tiltak utenfor hjemmet lå 

noenlunde stabilt frem til 2012. De siste to årene har det vært en sterk økning i utgifter. Særlig 

utgiftene til tiltak utenfor hjemmet har økt betydelig i perioden.  

 

Utgiftene til saksbehandling har ligget rimelig stabilt i Hå. Selv om det er en økning i meldinger 

og saker, har ikke utgiftene til saksbehandling økt like mye som man kunne forvente. Fra 2012 til 

2013 gikk utgiftene til saksbehandling ned.  

 

Tiltak i hjemmet ligger også rimelig stabilt i perioden, men har hatt en økning fra 2012 til 2013. 

Det er særlig tiltak utenfor hjemmet som har økt, de siste årene. Utgiftene til tiltak utenfor hjem-

met har mer enn doblet seg fra 2011 til 2013.  

 

Vurdering:  

Barnevernet har i de senere årene fått stadig flere barn under sin omsorg.  

Hjelpetiltakene har maksimalt en varighet på ett år, og tall fra KOSTRA viser at en over-

veiende andel har fått utarbeidet en tiltaksplan, hvor tiltakene blir gjenstand for evalue-

ring. Dette peker i retning av at barnevernet fortløpende vurderer de tiltak som er etab-

lert og ikke venter unødig lenge med å overta omsorgen for barnet. 
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I henhold til barnevernloven § 4-12 kan vedtak om å overta omsorgen for et barn treffes: 

a. Dersom det er alvorlige mangler ved den daglige omsorg som barnet får, eller alvorlige 

mangler i forhold til den personlige kontakt og trygghet som det trenger etter sin alder 

og utvikling. 

b. Dersom foreldrene ikke sørger for at et sykt, funksjonshemmet eller spesielt hjelpetreng-

ende barn får dekket sitt særlige behov for behandling og opplæring. 

c. Dersom barnet blir mishandlet eller utsatt for andre alvorlige overgrep i hjemmet. 

d. Dersom det er overveiende sannsynlig at barnets helse eller utvikling kan bli alvorlig 

skadd fordi foreldrene er ute av stand til å ta tilstrekkelig ansvar for barnet. 

 

 

Figur 22 – Antall barn med omsorgstiltak i Hå (tvangsvedtak pr 31.12. Kilde: KOSTRA). 

 

 

Kommentar: Fra 2008 til 2011 var hadde kommunen mellom 19 og 17 barn under barnever-

nets omsorg. Fra 2011 til 2013 var det en økning fra 17 til 23 barn.  

 

For barnevernet vil det være en faglig utfordring å få klarhet i på hvilket tidspunkt om-

sorgsovertakelse vil være den beste løsningen. Tidlig innsats vil forøvrig ikke alltid in-

nebære tidlig omsorgsovertakelse. 

 

Ved vedtak om omsorgsovertakelse, blir barnet plassert i fosterhjem eller institusjon, og 

ifølge forskrift om fosterhjem og retningslinjer for fosterhjem skal barneverntjenesten besøke 

fosterhjemmet så ofte som nødvendig, for å sikre en forsvarlig oppfølging og kontroll av 

barnets situasjon i fosterhjemmet.  

 

Som et minimum skal barneverntjenesten besøke fosterhjemmet fire ganger i året. Etter 

at barnet har vært plassert i fosterhjemmet i mer enn to år, kan barnevernet under visse 

vilkår vedta å redusere antallet besøk til minimum to ganger i året.  
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Barnevernet i Hå har tilsynsansvar for: 

 Barn hvor barnevernet i Hå har omsorgen for barnet og hvor barnet bor i Hå 

kommune.  

 Barn hvor andre kommuner har omsorgen for barnet, men hvor barnet bor i Hå 

kommune.  

 

For disse barna har Hå kommune oppnevnt en tilsynsfører. Hovedregelen er at tilsyns-

førerne skal gjennomføre fire tilsynsbesøk i året. Fosterhjemsforskriften gir for øvrig 

hjemmel til å redusere antall besøk til to per år. 

 

Barnevernsloven § 4-22.Fosterhjem. 

Den kommune der fosterhjemmet ligger, har ansvaret for godkjenning og tilsyn av hjemmet. 

Kommunen skal føre tilsyn med hvert enkelt barn i fosterhjem fra plasseringstidspunktet og frem 

til barnet fyller 18 år. Formålet med tilsynet er å føre kontroll med at barnet får forsvarlig omsorg 

i fosterhjemmet og at de forutsetninger som ble lagt til grunn for plasseringen blir fulgt opp. 

Kommunen skal sørge for at de som skal utøve tilsynet gis nødvendig opplæring og veiledning. 

 

Figur 21 – Omfang av tilsynsbesøk overfor barn som har vært plassert i fosterhjem i mer enn ett 
år og som Hå kommune har tilsynsansvar for (Kilde: Rapporteringsbanken. Tall for høst hvert år). 

 

 

Kommentar: Antallet barn som har vært i fosterhjem i mer enn ett år har økt. Samtidig har kom-

munen ikke gjennomført de tilsynsbesøk som har vært påkrevet. Det siste året ser vi at kommu-

nen har blitt flinkere til å gjennomføre tilsynsbesøkene de skal, men fremdeles er det syv tilsyns-

besøk overfor barn som har vært plassert i fosterhjem som ikke ble oppfylt.  
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Revisjonen sendte alle tilsynsførere i Hå kommune et spørreskjema på epost som de 

kunne svare på elektronisk. De ble stilt 15 spørsmål om sin rolle som tilsynsfører og 

samarbeide med barnevernet.  

 

Figur 22 – Antall barn hver tilsynsfører er ansvarlig for (Kilde: Spørreundersøkelse tilsynsførere i 
Hå). 

 

 

Vi ser at de aller fleste tilsynsførerne har ansvar for et eller to barn. Kun en liten andel 

(16,7 prosent) har tilsynsansvar for tre til fire barn. Ingen av respondentene hadde tilsyn 

med mer enn fire barn. Alle respondentene våre svarte at de hadde erfaring fra arbeid 

med barn før de ble tilsynsførere.  

 

Figur 23 – Årstall man startet som tilsynsfører for første gang (Kilde: Spørreundersøkelse 
tilsynsførere i Hå). 

 

 

Som vi kan se av figuren så har godt over halvparten kun vært tilsynsførere siden 2012. 

Det kom også frem i flere av våre intervjuer med de ansatte i barnevernet at det er svært 

vanskelig å skaffe nok folk til alle barna som trenger tilsynsførere i kommunen, og at det 

er en stor gjennomtrekk av tilsynsførere. De fleste tilsynsførerne er kun med i et par år, 
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fåtallet har holdt på i mer enn 7år som vi kan se av figuren. Alle tilsynsførerne i spørre-

undersøkelsen våre svarte at de har en skriftlig arbeidskontrakt med Hå kommune.  

 

Vi spurte også om hvilken relasjon har tilsynsføreren har til barnet. Ingen svarte at de 

var «I barnets nettverk», «I barnets familie», «I fosterfamiliens nettverk» eller «I foster-

familiens familie». En svarte på hvert av disse alternativene «Har en funksjon i idretts-

laget/organisasjonen barnet er medlem i», «Arbeider i barnevernet i omsorgskommu-

nen» og «Arbeider i barnevernet i fosterhjemskommunen». To personer svarte «Er i et 

omsorgsyrke i relasjon til barnet» og to «Er i et undervisningsyrke i relasjon til barnet». 

Ellers svarte 11 (61,1 prosent) på kategorien «annet».   

 

Figur 24– Hvor mange ganger var tilsynsføreren på besøk hos barnet første halvdel av 2013? 
(Kilde: Spørreundersøkelse tilsynsførere i Hå). 

 

 

Figur 25– Hvor mange ganger var tilsynsføreren på besøk hos barnet andre halvdel av 2013? (Kilde: 
Spørreundersøkelse tilsynsførere i Hå). 

 

 

Hovedregelen er som tidligere nevnt at tilsynsførerne skal gjennomføre fire tilsynsbesøk 

i året. Som vi ser av figurene så svarte over tre fjerdedeler tilsynsførerne at de hadde to 

besøk per halvår i 2013. Vi ser også at det er 16,70 prosent som ikke hadde tilsynsbesøk 

i løpet av første halvår og 11,80 prosent som ikke hadde i løpet av andre halvår.  
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Figur 26– Hvor mange ganger var tilsynsføreren på besøk hos barnet begge halvår 2013 og totalt, 
per tilsynsfører.  (Kilde: Spørreundersøkelse tilsynsførere i Hå). 

 

 

Når man går inn og ser hva hver enkelt respondent har svart ser vi at de 12 av 18 har 

gjennomført fire tilsynsbesøk i løpet av året. En respondent har gjennomført 8 besøk 

(vedkommende er tilsynsfører for to barn og kan derfor har svart for begge barna).  En 

tilsynsfører hadde kun tre tilsynsbesøk, men to hadde bare to tilsynsbesøk. Vi ser også 

at to av tilsynsførerne ikke hadde noen tilsynsbesøk i 2013. Hvis de hadde ansvar for et 

barn i løpet av første og eller andre halvår 2013 skulle de ha vært på minst to tilsynsbe-

søk.  

 

Figur 27– Hvor ofte mottar tilsynsførerne påminnelser fra barnevernet om å planlegge og avlegge 
tilsynsbesøk? (Kilde: Spørreundersøkelse tilsynsførere i Hå). 

 

 

 

Halvparten av de som svarte fikk aldri påminnelser fra barnevernet om å planlegge og 

avlegge tilsynsbesøk. Det kan virke som om det er rom for forbedring, da kun halvparten 
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oppgir at de mottar påminnelser fra barnevernet. Men på det neste spørsmålet «Har på-

minnelsene effekt på hvordan du utfører arbeidet?» svarer 87,5 prosent nei. Dette kan 

tolkes som at de som ikke får påminnelser naturligvis ikke merker en effekt av den 

manglende påminnelsen, men også dithen at de fleste tilsynsførerne vil utføre oppgaven 

sin uavhengig av om de får en påminnelse eller ei.  

 
Figur 28– Har påminnelsene effekt på hvordan du utfører arbeidet? (Kilde: Spørreundersøkelse 
tilsynsførere i Hå). 

 

 

Alle utenom en respondent svarte ja på om de har mottatt standardskjema fra kommu-

nen for skriving av rapport etter tilsynsbesøk. I det neste spørsmålet spurte vi om hvor 

ofte tilsynsførerne sender rapport etter tilsynsbesøkene. Der svarte alle utenom en at de 

alltid sender rapport etter tilsynsbesøkene, den en svarte «noen ganger».  

 

Figur 29– Hvor mange ganger i løpet av et år har du samtaler med saksbehandler i barnevernet, der 
rapportene evalueres og mandatet ditt gjennomgås? (Kilde: Spørreundersøkelse tilsynsførere i Hå). 

 

 

Vi ser at kun en tredjedel har et møte med saksbehandler i barnevernet i løpet av året 

der rapportene evalueres og mandatet gjennomgås. Ingen hadde mer enn et møte i løpet 

av året. To tredjedeler har aldri disse møtene.  
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Figur 30– Kan du angi i hvilken grad du er enig i følgende utsagn om tilsynsførerrollen i relasjon til 
fosterfamilien: På en skala fra 1 til 6 der 1 = helt uening og 6 = helt ening 
 
 (Kilde: Spørreundersøkelse tilsynsførere i Hå). 

 

 

Som vi ser av figuren over er tilsynsførerne i gjennomsnitt ening i at «Jeg gis adgang til 

fosterhjemmet så ofte som nødvendig» og at «Jeg har gode forutsetninger for å utføre 

tilsynsoppgaven». Gjennomsnittet på spørsmålet om barnet har tillit til tilsynsføreren 

var 5,06. Dette tyder på at barnet har tillit og kan snakke fritt med tilsynsføreren.  

Tilsynsførerne er mest kritisk til sin uavhengighet overfor for fosterforeldrene. Her vil 

det da være naturlig å spørre om dette har konsekvenser for tilsynsførerens forhold til 

barnet. 
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Figur 31 – Kan du angi i hvilken grad du er enig i følgende utsagn om informasjon og oppfølging 
fra barnevernet: På en skala fra 1 til 6 der 1 = helt uening og 6 = helt ening 
 
(Kilde: Spørreundersøkelse tilsynsførere i Hå). 

 

 

Tilsynsførerne er enige i at de vet hva de skal skrive i om i tilsynsrapportene. Det virker 

også som man er rimelig godt fornøyd med opplæring og grunnopplæring fra Bufetat. 

Det er tydelig at tilsynsførerne ikke føler at de får «god nok oppfølging og veiledning» 

og de savner også «tilstrekkelig informasjon om barnets utvikling fra barnevernet». Her 

er det forbedringsmuligheter for barnevernet.  

 

Figur 32– Kan du anbefale andre å være tilsynsfører? (Kilde: Spørreundersøkelse tilsynsførere i 
Hå). 

 

 

Kun 11,2 prosent mener at de ikke kan anbefale det til andre. 77,9 prosent er enig eller 

helt ening i at de kan anbefale andre å bli tilsynsførere. Det kan tolkes som et tegn på 

trivsel at tilsynsførerne kan anbefale andre å være tilsynsfører. 
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Figur 33– Barnevernet i fosterhjemskommunen forholder seg aktivt til rapportene jeg skriver? 
(Kilde: Spørreundersøkelse tilsynsførere i Hå). 

 

 

På spørsmålet «Barnevernet i fosterhjemskommunen forholder seg aktivt til rapportene 

jeg skriver» svarer hele 72,2 prosent at de ikke vet. Dette sammen med at det er tydelig 

at tilsynsførerne ikke føler at de får «god nok oppfølging og veiledning» og at de savner 

«tilstrekkelig informasjon om barnets utvikling fra barnevernet» gjør at det er tydelig et 

forbedringspotensial i kontakten mellom barnevernet og tilsynsførerne.  

 

Figur 34– Barnevernet i omsorgskommunen forholder seg aktivt til rapportene jeg skriver (Kilde: 
Spørreundersøkelse tilsynsførere i Hå). 

 

 

Som i forrige figur ser vi at hele 77,8 prosent svarer vet ikke på spørsmålet «Barnevernet 

i omsorgskommunen forholder seg aktivt til rapportene jeg skriver». Dette tyder på at 

det er liten kontakt mellom barnevernet og tilsynsførerne.  

 

 

 

I slutten av spørreskjemaet kunne tilsynsførerne selv komme med merknader. Her ble 

det blant annet skrevet: «Fungerer veldig greit med fosterfamilie, men får ingen oppda-
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tering fra barnevernet selv om jeg flere ganger har spurt om det.» Som vi har sett tidli-

gere er det mye som tyder på at det er alt for dårlig kommunikasjon mellom barnevernet 

og tilsynsførerne. Til og med når en tilsynsfører sier at en har flere ganger bedt om opp-

datering fra barnevernet. Her er det rom for forbedring.   

 

En annen merknad er «Føler ikke at min rolle betyr noe for barnet. Barnet ser ikke me-

ningen av mine besøk, men oppfører seg eksemplarisk. Har antageligvis fått beskjed om 

å være medgjørlig.». Dette er også et mulig problem. Hvis barnet selv ikke vil samar-

beide med tilsynsføreren er det lite tilsynsføreren kan gjøre. Bør ta opp saken med bar-

nevernet. Det ville vært en naturlig ting å ta opp med saksbehandler hvis en hadde re-

gelmessige møter (årlig/halvårlig).   

 

 

 

 

 

 

Som vi tidligere nevnt i rapporten melder barnehager og skoler inn mange bekymrings-

meldinger til barnevernet. Det er naturlig at lærere og barnehageansatte kommer tett på 

barna og at de dermed lettere kan se hvis noe er galt og bør meldes til barnevernet. Vi 

har vært ute å hatt to gruppeintervjuer med rektorene og barnehagestyrerne i Hå kom-

mune for å høre mer om samarbeidet mellom barnevernet og skolene og barnehagene.  

 

 

Ved gruppeintervju med rektorene i Hå kommune kommer det frem at det er blitt mye 

lettere å melde ifra til barnevernet. Barnevernet er mer aktive i sitt arbeid opp mot sko-

lene. De har i de siste årene blitt flinkere til å opplyse om sitt arbeid og har opplyst læ-

rerne om meldeplikten. Rektorene sier at kontakten med barnevernet er blitt mye bedre 

og tettere. De merker at de «kjenner» de barnevernsansatte som er ansvarlig på sin skole 

og det gjør at man lettere kan ta en telefonsamtale med sin kontaktperson i barnevernet. 

Da kan man diskutere saker og avklare hva som bør gjøres. Skal saken meldes med en 

gang eller skal man vente litt å se hvordan det utvikler ser. Man kan diskutere en sak 

anonymt, med saksbehandler først. Lærerne er også blitt mer beviste.  

 

Rektorene mener at barnevernet har håndtert det økte antallet meldinger på en god måte 

og ser en bedring særlig de siste årene. Det er naturligvis en viss variasjon fra sak til sak, 

men jevnt over er det bedre nå. Barnevernet har en rask respons og de tar sakene skolene 

melder på alvor.  
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Det savnes likevel litt flere og bedre tilbakemeldinger på hvordan det går i saker som 

skolene melder inn og som angår elver. Man får lite informasjon etter at man har sendt 

saken til barnevernet, men det variere veldig fra saksbehandler til saksbehandler. Rek-

torene har en forståelse for at det ikke er alt som de/læreren trenger å vite om enkeltsa-

ker og at det er ofte en forskjell på hvordan de opplever en sak og hva som er barnevernet 

sin oppfattelse. 

 

Det ble også nevnt at skolen tidligere har hatt negative opplevelser med barnevernet.  

I ett tilfelle rykket en ansatt fra barnevernet ut med en gang skolen meldte en sak og 

hentet barnet. Adferden skremte rektor på denne skolen, og gjorde vedkommende enda 

mer skeptisk til å melde saker.  Rektor har nå et godt forhold til barnevernet og sin kon-

taktperson der, den tidligere ansatte har sluttet i jobben.  

En annen rektor fikk beskjed fra barnevernet om å melde en sak med en gang. Rektor og 

skolen ville snakke med foreldrene først, men barnevernet ville at saken skulle meldes 

med en gang. Da gjorde skolen det, men saken ble henlagt og dermed mister skolen/rek-

tor sitt tillitsforhold til hjemmet.  

 

Rektorene var stort sett enige i at ved seksuelt misbruk eller vold så skal de melde direkte 

til barnevernet, uten å ringe foreldrene først. Det var allikevel usikker på hva som er rett 

rutine angående melding og når man skal kunne ringe hjem til foreldre for å diskutere 

saken. 

 

Selv om det varierer hvor ofte skolenes sosialpedagogisk team samles, alt i fra 1 gang i 

måneden til et par ganger i halvåret, så er rektorene veldig godt fornøyde med sosialpe-

dagogisk team. Særlig det at man har en ansatt fra barnevernet som man kan ha kontakt 

med og som man har på besøk på skolene ofte gjør at det blir mye lettere å samarbeide 

godt. De sosialpedagogisk teamene fungerer godt og er en viktig arena for å drøfte saker.  

 

I slutten av gruppeintervjuet fikk rektorene komme med sine forbedringsforslag til bar-

nevernet. De anbefalte barnevernet å bruke mer tid ute i «felten» og å være tettere på 

barna. Det forebyggende arbeid bør prioriteres sterkere enn i dag sier rektorene. Hoved-

inntrykket til rektorene var at barnevernet har blitt bedre de siste årene og at de gjør en 

god jobb. «Jeg mener at samarbeidet er godt og kvaliteten er god. «Barnevernet er kun 

en telefon unna.»  

 

 

 

Revisjonen har også gjennomført et gruppeintervju med barnehagestyrerne i Hå. Barne-

hagestyrerne trakk frem befolkningsvekst og innvandring i Hå som mulige grunner til 

økt antall meldinger til barnevernet. Man er enige om at det er merkbare forskjeller på 

kulturen og forståelsen av hva som er akseptabelt eller ikke innen oppdragelsen av barn 

i Norge blant en del av arbeidsinnvandrerne, særlig fra Øst-Europa. Men man er uenig 

blant barnehagestyrerne om denne gruppen skiller seg ut fra andre i antall meldinger.  
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Barnevernet får skryt for at de har blitt flinkere til å drive med opplæring i barnehagene 

og at det hjelper barnehagene til å melde inn saker som er nødvendige å melde. De so-

sialpedagogisk teamene i barnehagene brukes aktivt av barnevernet. Det ble også truk-

ket frem at det var verdifullt å kunne drøfte saker anonymt med barnevernet, slik at det 

blir lettere å vite hva man skal gå videre med og hvordan.   

Barnehagene sier selv at de «meldte for lite tidligere», men har nå fått kompetanseheving 

på dette område slik at man vet hva som skal meldes og hvordan det skal gjøres. De 

trekker frem at det også er blitt et fokus på barnevernet i samfunnet generelt, særlig 

gjennom saker i media, noe som fører til at det meldes mer nå enn tidligere.  

 

Barnehagene mener at barnevernet har blitt mye mer åpne i løpet av de siste årene, som 

igjen fører til en lavere terskel for å ta kontakt med dem.  Men de trekker også frem at 

av og til måtte man tidligere melde flere ganger før noe skjedde fra barnevernets side.  

Man trakk også frem at barnehagene har forståelse for at det har blitt travlere for barne-

vernet, og at man ser at barnevernet jobber raskt og effektivt. 

 

Barnehagene mener at barnevernet er veldig på «tilbudssiden», og villige til å stille opp 

hvis det er noe man trenger hjelp til. Det er veldig enkelt å ta en telefon og spørre om 

enkelt saker eller diskutere mulige meldinger. Slik opplevde man ikke at det var for noen 

år siden. Barnehagene har en kontaktperson i barnevernet som også er en del av barne-

hagenes sosialpedagogisk team. Alle barnehagene har sosialpedagogisk team men mø-

tehyppigheten varierer fra en gang i måneden til to i året. 

 

Det at barnevernet i Hå også har en vakttelefon ble trukket frem som veldig viktig. Bar-

nevernet vet at barnehagene er seriøse når de melder og når saksbehandlerne kjenner 

barnehagen (de som melder) vet de at det som meldes er alvorlig.  

 

Stort sett fungerer samarbeidet mellom barnevernet og barnehagene veldig godt nå.  

Litt problematisk kan det være at det byttes på kontaktpersoner, uten at man få beskjed 

fra barnevernet. Det er blitt bedre ved at en har en kontaktperson. Barnevernet har en 

lagleder og ledelse som er blitt mer effektiv i senere tid. En barnehagestyrere fortalte at 

de meldte en sak og at de ble kalt inn på et intervju som opplevdes mer som et forhør. 

Vedkommende sa at «en blir litt redd for å melde» og «det kommer an på saksbehand-

ler».  

 

Kommunikasjonen mellom barnevernet og barnehagene blir bedre og bedre. Tidligere 

måtte barnehagene oppsøke barnevernet for informasjon, nå er det barnevernet som tar 

initiativet. Noen ganger savner man mer informasjon om enkelte saker. Enkelte av bar-

nehagene har diskutert dette med barnevernets representant i det sosialpedagogisk 

teamet og fått muntlig beskjed om at barnevernet jobbet med denne problemstillingen 

internt.  

 

En barnehage opplevde at de meldte en familie til barnevernet. Familien søkte seg da 

over i en annen barnehage i kommunen. Barnehagen satt igjen med en del spørsmål og 
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ikke noe mer informasjon fra barnevernet. En annen barnehage hadde en akuttsak, som 

ble vurdert og så henlagt. De savnet en oppfølging fra barnevernet etterpå. «Det gjør 

mye med barnet og familien» og «hvordan skal vi opptre etter en sånn sak» både ovenfor 

barnet og familien.  
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Formålet med dette prosjektet har vært å se nærmere på hva som er årsakene til flere 

meldinger, undersøkelser og tiltak, hvilke utfordringer dette har skapt, og hvordan kom-

munen har håndtert den situasjonen.   

 

Hva er de viktigste årsakene til økningen i antall meldinger, undersøkelser og tiltak de siste årene?   

Det er flere årsaker  til økningen i antall meldinger, undersøkelser og tiltak de siste årene.  

- Kommunen er en vekst kommune og har i hele perioden opplevd en sterk be-

folkningsøkning. I dette kan det også ligge en viss grad av «urbanisering», med 

endrede familiestrukturer, svakere nettverk, o.l. 

- Barnevernet peker også på en økende andel barn med øst-europeisk bakgrunn 

som de får inn meldinger og setter inn tiltak på. Dette er barn av arbeidsinnvand-

rere som kommer flyttende til Norge, uten å ha et nettverk, venner og familie, og 

uten å kunne språket. Det er også en del kulturforskjeller og ulikt syn på hva som 

er greit innen barneoppdragelse.  

- Barnevernet forteller også at de opplever at de selv har blitt mer åpne og tilgjeng-

elige overfor andre offentlige instanser, f. eks via de sosialpedagogiske teamene 

på skolene og i barnehagene. I tillegg har barnevernet fått oppmerksomhet i me-

dia og trenden nasjonalt er også at barnevernet mottar flere meldinger og har 

flere barn med tiltak.  

 

Hvilke utfordringer har dette skapt? 

Flere meldinger fører til flere undersøkelser og tiltak. Dette er med på å øke arbeids-

mengden til de ansatte i barnevernet i Hå. Det fører til økt bemanning og økte lønns-

kostnader.  Utgiftene til barnevernstiltak har også økt i tråd med økningen i antall mel-

dinger og undersøkelser.  

 

Hvordan har kostnadsutvikling i barnevernet vært og hvordan kan kommunen styre denne ut-

viklingen?  

Vi ser at den sterke veksten i barnevernssaker de siste årene har ført til større kostnader 

for kommunen.  Men selv om kostnadene har økt, så ligger Hå fremdeles ganske likt 

med sammenlignbare kommuner. 

 

Hvordan har kommunen håndtert det økte antallet meldinger, undersøkelser og tiltak?  

Kommunen har håndtert det økte antallet meldinger, undersøkelser og tiltak tilfredsstil-

lende. Bemanningen har økt i takt med antall saker. Det er få fristoverskridelser, både 

på meldinger og på undersøkelser. Barnevernet følger opp hjelpetiltakene, og de har på 

plass tiltaksplaner for de fleste barna.   
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Hvordan foregår barnevernets håndtering av bekymringsmeldinger, og er denne er i tråd med 

interne og sentrale føringer? 

 Når barnevernet mottar en melding, vurderer de om det er grunnlag for følgende tre 

alternativer: starte undersøkelser, bruke opplysningene som informasjon i en eksiste-

rende sak eller henlegge saken. Innen tre uker etter at meldingen er sendt, har barnever-

net plikt til å gi tilbakemelding til avsender, i tilfeller hvor det er en offentlig instans som 

melder. Det har ikke vært noen fristoverskridelser fra 2011 til 2013. Barnevernets hånd-

tering av bekymringsmeldinger er slik vi ser det i tråd med interne og sentrale føringer.  

 

Hvordan følger barnevernet opp hjelpetiltakene, og er oppfølgingen i tråd med barnevernloven?  

Barnevernloven § 4-5 slår fast at når hjelpetiltak vedtas, skal barneverntjenesten utar-

beide en tidsavgrenset tiltaksplan. Barnevernet i Hå har over flere år vært over lands-

gjennomsnittet når det kommer til andelen barn med tiltak med utarbeidet plan. I 2012 

var dett 99 prosent av barna med tiltak per 31.12. som hadde utarbeidet plan. En høy 

andel barn med tiltaksplan viser at barnevernet i Hå er opptatt av at hjelpetiltakene skal 

evalueres. Hvorvidt det er nødvendig med nye tiltak, om tiltakene skal avsluttes eller 

om det er grunnlag for omsorgsovertakelse er vurderinger som inngår i en tiltaksplan. 

 

Hvordan fungerer samarbeidet mellom barnevernet og andre kommunale instanser? 

 Samarbeidet mellom barnevernet og andre kommunale instanser har tidligere ikke vært 

fullt ut tilfredsstillende. Utviklingen her har vært god de siste årene. Både rektorene, 

barnehagestyrerne og barnevernet selv er enige om at samarbeidet er blitt mye bedre. 

Det oppleves som om barnevernet er tilgjengelige, lette å få kontakt med og at de tar 

skolene og barnehagene på alvor når de melder.  

 

Hvordan fungerer ordningen med tilsynsførere i Hå kommune?  

Tilsynsførerordningen har sine utfordringer. Barnevernet sier at det er vanskelig å skaffe 

nok tilsynsførere og ikke minst vanskelig å holde på tilsynsførerne over tid. Fra spørre-

skjema vi sendte til tilsynsførerne, får vi høre at de savner mer informasjon og kontakt 

med barnevernet. De skriver tilsynsrapport, men de vet ikke om barnevernet leser og 

har nytte av disse. Det har også blitt etterspurt mer kontakt og informasjon, men de har 

ikke fått svar fra barnevernet.  

 

 

Vår anbefalinger:  

 Vi anbefaler barnevernet å vurdere om man skal utarbeide rutiner og retnings-

linjer for kontakt med andre instanser for å gjøre denne mindre personav-

hengig. 

 Vi anbefaler tettere oppfølging av tilsynsførerne fra barnevernet, slik at tilsyns-

førerne får minst et møte med saksbehandler i året.   

 Vi anbefaler å bedre kommunikasjon mellom tilsynsførerne og barnevernet, 

slik at tilsynsførerne for god informasjon og barnevernet får gode rapporter.  

 Vi anbefaler at det bør vurderes å lage en oppvekstplan i kommunen.  
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I kommunelovens § 77.4 pålegges kontrollutvalgene i fylkeskommunene og kommunene å påse at det gjen-

nomføres forvaltningsrevisjon. Forvaltningsrevisjon innebærer systematiske vurderinger av økonomi, pro-

duktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Lovens bestem-

melser er nærmere utdypet i revisjonsforskriftens kapittel 3 og kontrollutvalgsforskriftens kapittel 5. 

 

Revisjon i norsk offentlig sektor omfatter både regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon, i motsetning til i 

privat sektor hvor kun regnskapsrevisjon (finansiell-) er obligatorisk. 

 

Rogaland Revisjon IKS utfører forvaltningsrevisjon på oppdrag fra kontrollutvalget i kommunen. Arbeidet 

er gjennomført i henhold til NKRF sin standard for forvaltningsrevisjon, RSK 001. Les mer på www.roga-

land-revisjon.no. 

 

 

Denne rapporten er utarbeidet av forvaltningsrevisor Henrik Emil Greve under ledelse av fagansvarlig  

for forvaltningsrevisjon Bernt Mæland. 

 

 

 

Revisjonskriterier 
Revisjonskriteriene er krav eller forventninger som revisjonen bruker for å vurdere funnene i undersøkel-

sene. Revisjonskriteriene skal være begrunnet i, eller utledet av, autoritative kilder innenfor det reviderte 

området, f.eks. lovverk og politiske vedtak. I dette prosjektet er følgende kriterier anvendt. Et lite utdrag av 

aktuelle revisjonskriterier gjengis under:  

 

•  Barnevernloven §§   

o  3-2 om samarbeid med forvaltningen  

o  4,3, om meldingshåndtering,   

o  6-4  

o  6-7 a – tilbakemelding til melder.  

o  § 4- 4, om hjelpetiltak  

o  4-16, om å følge utviklingen til barna og foreldrene ved omsorgsovertakelse  

o  § 4-28 om at det skal utarbeides en omsorgsplan for barnet.  

o  Forskrift om fosterhjem, om antall oppfølgingsbesøk 

 

Revisjonskriteriene i forbindelse med oppfølging av fosterhjem er hentet fra fosterhjemsforskriften og ret-

ningslinjer for fosterhjem. Her er et lite utdrag (Hentet fra forskrift om fosterhjem §§ 7,8 og 9): 

 

 Barnevernet i omsorgskommunen skal følge opp og føre kontroll med hvert enkelt barns situasjon 

i fosterhjemmet. 

 Barnevernet skal gi fosterforeldrene nødvendig råd og veiledning i forbindelse med plasseringene 

av det enkelte barn så lenge plasseringen varer. 

 Barnevernet skal som hovedregel besøke fosterhjemmet minimum 4 ganger pr år.  

 Barn i fosterhjem skal ha en tilsynsfører 

 Det skal som hovedregel gjennomføres minimum fire tilsyn pr. år.  

 

 

Kostnadsutvikling og økonomistyring 

 Sammenligninger med barnevern i andre kommuner 

 Sammenligninger med barnevernet selv, over tid 

 

http://www.lovdata.no/all/tl-19920925-107-014.html
http://www.lovdata.no/for/sf/kr/tr-20040615-0904-003.html
http://www.lovdata.no/for/sf/kr/tr-20040615-0905-005.html
http://www.nkrf.no/
http://www.rogaland-revisjon.no/kip/Revisjon.nsf/Attachments/3B614C019F6AF799C125739B0046C033/$FILE/NKRF+RSK+001+Standard+for+FR+(2005).doc
http://www.rogaland-revisjon.no/
http://www.rogaland-revisjon.no/
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Metode   
 

Følgende personer er intervjuet: 

 Gruppeintervju med alle rektorer i Hå 

 Gruppeintervju med alle barnehagestyrerne i Hå 

 Ass. Kommunalsjef, pleie og omsorgssjef, konstituert barnevernsleder Jørn Kosmo  

 Fagleder barnevernet Irene Roaldsøy David   

 Barnevernkurator Merete Undem Haver 

 Saksbehandler Maria Reime Birkeli   

 

 

 

Vi benytter en rekke kilder for å kunne svare på problemstillingen, og vi foretar en såkalt metodetriangule-

ring av data. Funn i analyser av dokumenter og nøkkeltall testes ut i intervjuer med ansatte i kommunen 

(for eksempel barnevern, helsestasjon, barnehager og skoler), og enkelte eksterne (PP-tjenesten). 

  

Skriftlige kilder: 

Antall meldinger i perioden 01.08.2012 – 31.07.2013 (Hvem som melder)  

Antall meldinger i perioden 01.08.2013. -31. 07.2014 (Hvem som melder) 

Antall meldinger fordelt på alder i perioden 01.08.2012 – 31.07.2013 

Antall meldinger fordelt på alder i perioden 01.08.2013- 31.07.2014 

Kommuneplanen 2007 – 2022, Hå kommune 

Lov om barneverntjenester (barnevernloven) 

Organisasjonskart, Hå kommune 

Skjema for bekymringsmelding til barneverntjenesten - for privatpersoner 

Skjema for bekymringsmelding til barneverntjenesten - for offentlig ansatte 

Sykefravær og antall ansatte oversikt, Hå kommune 

Årsrapport for Hå kommune 2013  

 

Økonomi 
Datagrunnlag: 

 Nøkkeltall fra KOSTRA, og interne nøkkeltall i barnevernstjenesten 
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