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Sammendrag

Formålet med revisjonsprosjektet har vært å undersøke om Tjøme kommune etterlever
regelverket for barnverntjenesten når det gjelder rutiner for mottak av meldinger, undersøkelser
og tilbud om hjelpetiltak til barn som har behov for det og oppfølging av barn i fosterhjem.
Det er gjennomført intervjuer, dokumentanalyse og stikkprøver, samt gjort en gjennomgang av
relevant statistikk for området.
Generelt finner revisjonen at Tjøme kommune har gjort en viktig jobb når det gjelder å oppdatere
interne rutiner for å sikre regeletterlevelse i saksbehandlingen. Saksbehandlere har gjennomført
kurs og kompetanseheving knyttet til anvendelse av regelverk og saksbehandlingssystem, og
Tjøme har ikke hatt noen avvik fra lovkrav som rapporteres til fylkesmannen første halvår i 2012.
Revisjonen merker seg også en forbedring i systematikken i dokumentasjonen i saksmappene fra
2011 til første halvår 2012. Likevel understreker revisjonen at det er viktig å sikre at de nye
rutinene følges opp over tid, og at man fortsetter å videreutvikle/ oppdatere disse. Gode rutiner
og maler til bruk i saksbehandlingsarbeidet er også effektiviserende, og letter arbeidspresset på
den enkelte saksbehandler.
Tjøme kommune har opplevd en betydelig økning i tallet på bekymringsmeldinger til
barneverntjenesten, noe som igjen har ført til en betydelig økning i andelen undersøkelser. Sett i
sammenheng med at det er en nedgang i andelen undersøkelser som fører til tiltak, bør det
avklares om en del saker som behandles av barneverntjenesten ikke hører hjemme i
barneverntjenesten.
Når det gjelder oppfølging av barn i fosterhjem er det etter revisjonens vurdering god struktur på
rapportering fra tilsynsførere om gjennomførte tilsynsbesøk. Barneverntjenesten har også
opprettet nye og forbedrede rutiner knytte til å dokumentere saksbehandleres besøk i fosterhjem.
Forvaltningsrevisjonsrapporten peker på noen forbedringspunkter og videre utviklingsmuligheter
for barneverntjenesten. Blant annet er det etter revisjonens mening hensiktsmessig å utarbeide
skriftlig delegasjon, eller formell myndighetstildeling til stedfortreder i barnevernsleders fravær.
Revisjonen peker også på at det kan være en fordel for barneverntjenesten å tydeliggjøre
prosedyrer for når meldinger skal henlegges, og hvordan vurderinger ved henleggelse skal
dokumenteres. Dette er også hensiktsmessig for å unngå at det åpnes undersøkelser i saker der
barnevernet ikke den rette kommunale tjenesten til å gå inn i en sak.
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1. Innledning

Deloitte har med utgangspunkt i bestilling fra kontrollutvalget i Tjøme kommune utarbeidet en
prosjektplan for forvaltningsrevisjon av barnevern.
Oppdraget blir utført i henhold til gjeldende standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001)1.

1.1

Formål og problemstillinger

Formålet med revisjonsprosjektet har vært å undersøke om Tjøme kommune etterlever
regelverket for barnverntjenesten, med fokus rutiner for mottak, undersøkelser og tilbud om
hjelpetiltak til barn som har behov for det.
Med utgangspunkt i formålet er det utarbeidet følgende problemstillinger for prosjektet:
1. Etterlever barneverntjenesten sentrale rettsregler som gjelder for meldinger,
undersøkelser og hjelpetiltak? Hva er årsakene til eventuell manglende regeletterlevelse?
a. Etterlever barneverntjenesten fristen på en uke for gjennomgang av meldinger?
b. Etterlever barneverntjenesten fristen på 3 måneder for gjennomføring av
undersøkelser?
c. Har barneverntjenesten tilstrekkelige rutiner for å gi tilbakemelding til meldere
som henvender seg til barnevernet med bekymringsmeldinger?
2. Har kommunen et godt nok tilbud når det gjelder hjelpetiltak for barn som har særlig
behov for dette?
a. Har barneverntjenesten tilstrekkelige rutiner for å sikre at det blir utarbeidet
lovpålagte tiltaksplaner for barn som mottar hjelpetiltak?
b. Blir hjelpetiltak evaluert slik det er forutsatt i lovverket og planer?
3. I hvilken grad har barneverntjenesten tilstrekkelig oppfølging av barn i fosterhjem?
a. Gjennomføres det tilstrekkelig antall besøk i fosterhjem av ansatte fra
barneverntjenesten?
b. Blir lovpålagte uavhengige tilsynsbesøk gjennomført i samsvar med lovkrav?

1.2

Avgrensning

Revisjonen har ikke vurdert de barnevernfaglige vurderingene som er gjort i de enkelte sakene
når det gjelder valg av tiltak ol.

1

Fastsatt av NKRFs styre 1. februar 2011 og gjort gjeldende som god kommunal revisjonsskikk for
forvaltningsrevisjonsprosjekter med oppstart etter samme dato.

2. Metode

2.1

Dokumentanalyse

Revisjonen har gjennomført dokumentanalyse av rapportering til fylkesmannen i Vestfold,
rutinehåndbok for barneverntjenesten i Tjøme, delegasjonsreglement for kommunen og maler og
sjekklister for saksbehandling, tilsyn m.m.

2.2

Intervju

Revisjonen har gjennomført intervju med de fire ansatte i kommunens barneverntjeneste.

2.3

Stikkprøver

For å undersøke barneverntjenestens regeletterlevelse knyttet til vedtak, tiltaksplaner og
tidsfrister, har vi gjennomgått stikkprøver av 10 saksmapper fra barneverntjenestens arkiv som
gjelder mottakere av hjelpetiltak.
Når det gjelder oppfølging av barn i fosterhjem har vi gjennomgått saksmapper for de fem sakene
kommunen har, for å undersøke dokumentasjon på gjennomførte uavhengige tilsyn og besøk fra
barneverntjenesten i Tjøme.
Stikkprøvene som gjaldt hjelpetiltak ble tilfeldig valgt ut fra en liste over saker. Innsamlet
informasjon fra saksmappene er anonymisert.

2.4

Statistisk analyse

Revisjonen har gjennomgått foreliggende statistikk fra KOSTRA for å kaste lys over
problemstillingene.

2.5

Verifiseringsprosesser

Oppsummering av intervjuene er sendt til intervjuobjektene for verifisering, og det er informasjon
fra det verifiserte intervjuet som er benyttet i rapporten. Høringsutkast til rapporten ble sendt til
rådmannen for verifisering og uttalelse. Rådmannen har verifisert faktadelen i rapporten og
kommentarer til denne delen av rapporten er justert i tråd med de punkter som rådmannen pekte
på. Rådmannens uttalelse til de vurderinger og forslag til tiltak som følger av rapporten følger
som vedlegg til rapporten.

3. Revisjonskriterium

Innsamlede data er vurdert opp mot revisjonskriterium i form av lover, regelverk og andre
relevante kommunale vedtak og retningslinjer. Barnevernloven med tilhørende forskrifter er de
sentrale kildene i denne sammenhengen.

3.1

Meldinger og undersøkelser

Når barneverntjenesten mottar en melding, skal meldingen gjennomgås ”snarest, og senest
innen en uke”. Dersom barneverntjenesten har rimelig grunn til å anta at det foreligger forhold
som kan gi grunnlag for tiltak etter loven, skal den snarest foreta nærmere undersøkelser, jf. bvl.
§ 4-3 1. ledd.
I rutinehåndbok for barneverntjenesten i kommunene anbefales det å utarbeide en plan for
undersøkelsen, som skal være et verktøy for å sikre fremdrift i forhold til frister og informasjon/
kommunikasjon med familien og samarbeidsparter, om hvordan barnevernet arbeider i saken.2
Når det er besluttet å starte en undersøkelse etter barnevernloven bør familien informeres om
undersøkelsen, og om hva som er bakgrunnen for at den igangsettes. I henhold til
barnevernloven § 4-3, 2. ledd, skal undersøkelsen gjennomføres slik at den minst mulig skader
noen den berører, og den skal ikke gjøres mer omfattende enn formålet tilsier. Reglen innebærer
at en undersøkelse, såfremt det er mulig, skal gjennomføres i samarbeid med partene, og at
fremgangsmåten ved undersøkelsen må være tilpasset sakens alvorlighetsgrad.
Barneverntjenesten skal videre legge vekt på å hindre at kunnskap om undersøkelsen blir spredt
unødig.3
Når det gjelder saksbehandlingsfrist for undersøkelser, heter det i barnevernloven § 6-9, 1. ledd
at: ”En undersøkelse etter § 4-3 skal gjennomføres snarest og senest innen tre måneder. I
særlige tilfelle kan fristen være seks måneder.” ’Særlige tilfelle’ kan eksempelvis være til stede
dersom barneverntjenesten må benytte eksterne sakkyndige i omfattende og tidkrevende
undersøkelser. Frist for gjennomføring av undersøkelser må sees i sammenheng med frist for
gjennomgang av meldinger; dersom meldingen ikke blir henlagt, regner man startpunktet for
fristen for gjennomføring av undersøkelsen etter § 4-3 fra det tidspunktet meldingen er
gjennomgått.
Barnevernloven stiller krav om at det som en hovedregel skal gis tilbakemelding til melder (bvl §
6-7a). Blant annet blir det stilt krav om at slik tilbakemelding skal sendes innen tre uker etter at
meldingen er mottatt, og at den skal inneholde informasjon om at meldingen er mottatt. For
offentlig ansatte og helsepersonell (personer som omfattes av bvl § 6-4) gjelder mer omfattende
krav om tilbakemeldinger.

3.2

Hjelpetiltak

Hjelpetiltak kan være av ulik art, for eksempel støttekontakt, barnehageplass, avlastningstiltak i
hjemmet, veiledning, økonomisk støtte mv. Hovedregelen er at hjelpetiltak etter § 4-4 i
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Barne- og likestillingsdepartementet: «Rutinehåndbok – Rutinehåndbok for barneverntjenesten i kommunene», 2006, s. 41.
Jf. Innst. O. nr. 80 (1991-92) der det forutsettes at barneverntjenesten legger vekt på disse forhold.

barnevernloven skal være frivillig, bortsett fra plasseringer etter paragrafens 4. ledd som kan
settes i verk etter pålegg.
Krav om tidsbegrenset tiltaksplan når hjelpetiltak blir vedtatt går fram av barnevernloven (bvl § 45). Videre går det fram at: ”Barneverntjenesten skal holde seg orientert om hvordan det går med
barnet og foreldrene, og vurdere om hjelpen er tjenlig, eventuelt om det er nødvendig med nye
tiltak. Tiltaksplanen skal evalueres jevnlig.”
Et hjelpetiltak som ytes av barneverntjenesten er etter regelverket definert som et enkeltvedtak,
og barnevernet må følge reglene i forvaltningsloven når det gjelder blant annet forberedelser,
utforming av enkeltvedtak og klagesaksbehandling (bvl § 6-1).
Sentrale regler i forvaltningsloven i forbindelse med vedtak om hjelpetiltak er:
 Krav om begrunnelse for vedtaket - fvl. § 24
 Henvisning til lovgrunnlag for vedtak - fvl. § 25
 Henvisning til faktiske forhold - fvl. § 25
 Informasjon om klagerett, klagefrist og klageinstans - fvl. § 27

3.3

Oppfølging av barn i fosterhjem

I forskrift for fosterhjem §§ 7, 8, og 9, blir det gjort rede for hvordan fosterhjemmet skal følges opp
gjennom både besøk fra barneverntjenesten og uavhengige tilsyn. Formålet er å sørge for at
barnevernet har kontroll med at barnet får tilfredsstillende omsorg i fosterhjemmet. I § 7 heter det
at:
”Barneverntjenesten i omsorgskommunen skal følge opp og føre kontroll med hvert enkelt
barns situasjon i fosterhjemmet. Det skal blant annet sees hen til barnets tiltaksplan, jf.
barnevernloven § 4-5 eller plan for barnets omsorgssituasjon, jf. barnevernloven § 4-15.
Barneverntjenesten skal gi fosterforeldrene nødvendig råd og veiledning i forbindelse
med plasseringen av det enkelte barn så lenge plasseringen varer.
Barneverntjenesten skal besøke fosterhjemmet så ofte som nødvendig for å kunne
oppfylle ansvaret etter første og annet ledd, men minimum 4 ganger i året. Dersom
barneverntjenesten vurderer forholdene i fosterhjemmet som gode kan
barneverntjenesten vedta at antall besøk skal reduseres til minimum 2 ganger i året for
barn som har vært plassert i fosterhjem i mer enn 2 år.”
Etter § 8 i Forskrift om fosterhjem skal det føres tilsyn med hvert enkelt barn i fosterhjem fra
plasseringstidspunktet og frem til barnet fyller 18 år. Formålet er at tilsynet skal føre kontroll med
at barnet får tilfredsstillende omsorg i fosterhjemmet og at de forutsetninger som ble lagt til grunn
for plasseringen blir fulgt opp. Det følger videre av forskriften at:
«Barneverntjenesten i fosterhjemskommunen har ansvaret for at det blir ført tilsyn.»
Barneverntjenestene i fosterhjemskommunen og omsorgskommunen kan inngå avtale
om at barneverntjenesten i omsorgskommunen skal ha ansvaret for at det blir ført tilsyn.
Avtalen skal være skriftlig. Blir det inngått slik avtale plikter barneverntjenesten i
omsorgskommunen å melde fra til barneverntjenesten i fosterhjemskommunen om
eventuelle misforhold i fosterhjemmet.
Barneverntjenesten skal oppnevne en særskilt tilsynsfører til det enkelte barn ved
godkjenning av fosterhjemmet. Det skal legges vekt på å finne frem til en person som
barnet har, eller kan få nødvendig tillit til og som har særlige forutsetninger for å kunne
utføre tilsynsoppgaven i forhold til det aktuelle barnet. Det skal videre legges vekt på å

finne frem til en person som kan utføre tilsynsoppgaven over tid og som har en uavhengig
rolle i forhold til barneverntjenesten og fosterforeldrene.»
Når det gjelder utførelsen av tilsyn med fosterhjem og rapportering fra tilsynet er det
grunnleggende at tilsynsfører skal ha en uavhengig funksjon i forhold til barneverntjenesten og
fosterforeldrene, men at de skal samarbeide med barneverntjenesten til barnets beste (jf.
Forskrift om fosterhjem § 9).
Videre følger det av forskriften at det skal føres tilsyn så ofte som nødvendig, men minimum 4
ganger i året.
«Dersom barneverntjenesten vurderer forholdene i fosterhjemmet som gode, og barnet
samtykker, kan barneverntjenesten vedta at tilsynet skal reduseres til minimum 2 ganger i
året for barn som er fylt 15 år og som har vært plassert i fosterhjemmet i mer enn 2 år.»
Det er også et krav at tilsynsfører skal utarbeide en rapport etter hvert tilsyn, som sendes både til
barneverntjenesten som har ansvar for at tilsynet utføres og i omsorgskommunen.

4. Data

4.1

Organisering av barnevernstjenesten i Tjøme kommune

Barneverntjenesten er plassert under enhet for Oppvekst og kultur, sammen med skoler,
barnehager, helsestasjon og kulturavdelingen. Barneverntjenesten består av fire ansatte; én
leder og én saksbehandler i 100 % stilling, samt to saksbehandlere i 80 % stilling.
Barnevernleder rapporterer til kommunalsjef for oppvekst og kultur, og har personalansvar,
rapporteringsansvar og økonomiansvar for fagområdet barnevern.
Tjenesten er organisert etter en generalistmodell, hovedsakelig på grunn av at det er få ansatte.
Hver saksbehandler følger opp sakene fra start til slutt, og alle ansatte er derfor involvert i arbeid
med meldinger, undersøkelser, hjelpetiltak og oppfølging av omsorgssaker. Det opplyses i
intervju at man i noen sjeldne tilfeller bytter saksbehandlerne i saker, dersom klientene ber om
det eller fordi saksbehandleren selv opplever at vedkommende har et habilitetsproblem.
Av KOSTRA-tall går det frem at barneverntjenesten i Tjøme kommune har en relativt god
kapasitet sammenlignet med resten av landet, kommunene i Vestfold og kommunegruppe 01.
Figur 1:Barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk
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De som er intervjuet mener at barnevernet i Tjøme per i dag har akseptabel kapasitet til å
håndtere pålagte oppgaver. Det vises til at tjenesten mottar øremerkede midler til den ene
deltidsstillingen (80 %). Det opplyses videre om at barneverntjenesten ikke har fått signaler om at
finansieringen av denne 80 % stillingen vil bli videreført. Dersom denne stillingen ikke blir
videreført opplyser barnevernleder at hun ikke kan se seg i stand til å lede barneverntjenesten på
en forsvarlig måte. Dette begrunnes med at arbeidsmengden og arbeidspresset på så vel
saksbehandlere og leder per i dag fører til et stort antall dager som kan avspaseres, men som det
ikke er mulig å ta ut i fritid. Dersom stillingen ikke blir videreført, mener barnevernleder at
arbeidsmengden til de gjenværende saksbehandlere vil bli uholdbar og at barneverntjenesten
ikke vil bli i stand til å holde lovpålagte frister. Det blir også påpekt som en mulig følge at
barneverntjenesten i Tjøme kan miste sin stabile arbeidskraft med kompetanse som er bygget

opp over en årrekke dersom ansatte søker seg til andre barneverntjenester for å få bedre
arbeidsvilkår.
Hovedsakelig blir fordelingen av saker gjort på bakgrunn av den enkelte saksbehandlers
kapasitet, selv om det opplyses at det gjøres tilpasninger basert på kompetanse eller tidligere
erfaring med lignende saker. I intervjuer blir det likevel pekt på at ingen av de ansatte har
spisskompetanse innenfor bestemte barnevernfaglige felt, og flere etterlyser muligheten til å
utvikle mer spisskompetanse. Det meldes om behov for å styrke den samlede kompetansen i
tjenesten når det gjelder faglig oppdatering, barnevernfaglig vurderingsarbeid, utførelse av
samtaler med barn og juridiske aspekter ved saksbehandlingen.
I intervju blir det opplyst at tjenesten det siste året har arbeidet mye med klargjøring av ansvar og
roller, noe som har gjort arbeidet lettere for alle de ansatte i tjenesten. Undersøkelsen viser
likevel at det ikke foreligger en formell, skriftlig delegasjon av myndighet til barnevernsleders
stedfortreder ved barnevernleders fravær.
Flere av de som er intervjuer peker på at saksbehandlerne i barneverntjenesten har behov for
jevnlig kompetanseutvikling og ekstern veiledning, både når det gjelder juridiske forhold i
saksbehandlingsprosessen.
Det pekes også på behov for merkantil hjelp i barneverntjenesten, da det er uheldig at post til
barnevernstjenesten, for eksempel epikriser, bekymringsmeldinger, politirapporter og lignende blir
åpnet/lest av andre enn ansatte i barneverntjenesten. Det pekes også på at med mer merkantil
hjelp ville saksbehandlere kunne sikrer at klientmappene til enhver tid var oppdaterte og
komplette. Merkantil hjelp ville også kunnet frigjøre tid for saksbehandlere til barnevernsfaglig
arbeid. En av de som er intervjuet påpeker at avdelingen bør få bedre rutiner på hvilken
dokumentasjon som skal arkiveres i barnets mappe, og hvilke som tilhører
oppdragsavtalemappen til tilsynsførere, støttekontakter ol.

4.2

Regeletterlevelse

Siste halvårlige rapportering til fylkesmannen i Vestfold viser at barneverntjenesten i Tjøme ikke
hadde noen fristbrudd eller avvik fra lovkrav som det rapporteres på. Det opplyses i intervju at
dette er et resultat av et systematisk arbeid i tjenesten for å bedre rutiner og kompetanse knyttet
til saksbehandlingen. Etter rapportering til fylkesmannen for første halvår i 2011 mottok Tjøme
kommune er brav fra fylkesmannen der det gikk fram at:
«Rapporteringen viser at Tjøme kommune har 14 fristbrudd på undersøkelser og to
fristbrudd på gjennomgang av meldinger så langt i 2011. Kommunen hadde totalt to
fristbrudd på gjennomgang av meldinger og 11 fristbrudd på undersøkelser i 2010.
Fylkesmannen anser dette for å være et svært høyt antall fristbrudd.»4
På bakgrunn av denne tilbakemeldingen fra fylkesmannen fremmet barneverntjenesten forslag
om følgende tiltak for å bedre regeletterlevelsen i barneverntjenesten:5
 Søknad om øremerkede midler til styring av tjenesten
 Kurs/ kompetanseheving (Saksbehandling, systemadministrasjon, gjennomgang
og oppretting av maler)
 Kvello kurs
 Familieråd
 Nærmiljøtiltak (forebyggende tiltak)
 Ekstern veiledning
I intervjuer vises det til at de første to tiltakene er gjennomført, og at man nå jobber med å få på
plass ekstern veiledning for saksbehandlerne i tjenesten. Det opplyses i forbindelse med
4
5

Brev datert 06.09.2011, Fylkesmannen i Vestfold «Vedrørende barnevernrapportering for første halvår 2011».
Notat fra barnevernleder, datert 02.03.2011.

verifisering av rapporten at barneverntjenesten har deltatt på Kvello-kurs, og at videre
implementering av denne metodikken vil gjøres i samarbeid med barneverntjenesten i Nøtterøy
og Tønsberg. Det opplyses i tillegg at det er gjennomført familieråd, samt gjort avtale med
ekstern veileder for barneverntjenesten.
4.2.1 Meldinger
I intervju blir det pekt på at antallet meldinger til barneverntjenesten i Tjøme har økt de siste
årene, uten at det har vært en økning i innbyggertallet som kan bidra til å forklare denne
utviklingen. Figuren under viser at man fra 2007 til 2011 har opplevd mer enn dobling i tallet på
meldinger til tjenesten.
Figur 2: Utvikling i antall meldinger til barneverntjenesten
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Meldinger kan ringes inn, eller rapporteres skriftlig inn til barneverntjenesten via et meldeskjema
på kommunens nettsider. Meldingene mottas av barnevernsleder som registrerer sakene inn i
saksbehandlingssystemet. Meldingene blir som en hovedregel gjennomgått i ukentlige fagmøter
der alle ansatte i barneverntjenesten deltar. I møtene blir det tatt stilling til om man skal åpne
undersøkelsessak, eller om meldingen skal henlegges.
Dersom det blir vurdert at meldingen skal gå videre til undersøkelse, blir saken tildelt den
saksbehandleren som har kapasitet til å følge opp saken. Det opplyses i intervjuer at
barneverntjenesten Tjøme har en lav terskel for å åpne undersøkelsessak. Noen meldinger
henlegges likevel, særlig i tilfeller der meldingen gjelder en familie tjenesten har
forhåndskjennskap til, og/eller dersom meldingen er åpenbart sjikanøs. Når meldingene
henlegges, gjøres dette ved at det krysses av for at meldingen er henlagt i
saksbehandlingssystemet. Det er ikke etablert rutiner for å dokumentere en begrunnelse for
henleggelsen eller utarbeide vedtak om henleggelse.
Det er barnevernsleders ansvar å gi tilbakemelding til melder, og dette gjøres ved hjelp av faste
maler.
4.2.2 Undersøkelser
Ettersom barneverntjenesten i Tjøme har en lav terskel for å åpne undersøkelsessak på grunnlag
av innkomne meldinger, medfører dette mye undersøkelsesarbeid for saksbehandlerne. Det
pekes imidlertid på at tjenesten har kultur for å involvere andre ressurser i kommunen i

undersøkelsesfasen, og at en gjerne samarbeider med helsestasjon, psykiatrisk sykepleier,
fastleger, PPT m.fl. Det opplyses i intervju at tjenesten det siste året har arbeidet for
mersystematisk bruk av undersøkelsesplaner, noe som saksbehandlerne mener bidrar til en
forbedring og effektivisering av undersøkelsesarbeidet.
KOSTRA-tal viser at barneverntjenesten i Tjøme kommune har hatt en betydelig økning i andelen
undersøkelser de siste fire årene.
Figur 3: Andelen barn med undersøkelse (prosent)

Barn med undersøkelse ift. antall innbyggere 0-17 år i
prosent
8
7
6
5

Tjøme

4

Landet utenom Oslo

3

Vestfold

2

Kostragruppe 01

1
0
2007

2008

2009

2010

2011

I intervju understrekes det at økningen i andelen barn med undersøkelser i kommunen ikke kan
knyttes til en tilsvarende befolkningsøkning.
Som det går fram av figuren under har andelen undersøkelser som fører til vedtak om tiltak
sunket vesentlig i Tjøme, noe som tyder på at mange undersøkelsessaker ikke er typiske
barnevernssaker.
Figur 4: Andel undersøkelser som fører til tiltak (prosent)
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I intervjuer blir det pekt på at prosedyrene knyttet til vurderinger om å åpne en undersøkelse eller
henlegge en melding, ikke er optimale. Generelt henlegger tjenesten svært sjelden meldinger.
Dette mener intervjuobjektet kommer av for dårlige faglige vurderinger, og usikkerhet i faglige

vurderinger. Intervjuobjekt mener man bør bli flinkere til å avklare om det er andre instanser enn
barnevernet som bør overta enkelte saker. Barnevernet jobber blant annet med noen saker som
karakteriseres som saker der enkeltpersoner har rett til en Individuell plan, eller som hører inn
under andre regelverk kommunen som forvalter. En av de som er intervjuet opplever at Tjøme
kommune ikke har er tilstrekkelig system for å ta imot og behandle saker som gjelder
funksjonshemminger, utviklingsforstyrrelser ol., og derfor kan noen familier lett bli henvist fra
instans til instans i kommunen. Ofte havner saker der familier opplever problemer av ulike
grunner (helse, økonomi el.) til barneverntjenesten, fordi det er den eneste kommunale instansen
som evner å ta imot saken.
Dersom barnevernet ønsker å utsette fristen for undersøkelser, meldes det skriftlig til
fylkesmannen. Utsettelser gjøres utelukkende i saker der det oppnevnes sakkyndig og man
derfor må vente på sakkyndigrapporten før undersøkelsen kan avsluttes.
KOSTRA-tall viser at en relativt stor andel av undersøkelsene som gjennomføres i Tjøme, går
over tremånedersfristen. Dette begrunnes med at man i mange saker har behov for å benytte
sakkyndig kompetanse i sakene, og det blir til en viss grad koplet til manglende
spesialkompetanse i barneverntjenesten og/eller kommunen forøvrig.
Figur 5: Andel undersøkelser med behandlingstid over tre måneder (prosent)
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De som er intervjuet understreker at tidsaspektet er det mest utfordrende i arbeidet med
undersøkelser. Som følge av at barneverntjenesten representerer et lite fagmiljø, blir det mye
som skal gjøres på kort tid.
4.2.3 Hjelpetiltak
Alle som er intervjuet mener at tilbudet om hjelpetiltak fra Bufetat er for dårlig, fordi det er få tilbud
å velge mellom og de fleste tilbudene er kostbare for kommunen. Et dårlig hjelpetiltakstilbud i
regionen fører til at barneverntjenesten i en del tilfeller kjøper tjenester internt i kommunen, eller
at barneverntjenesten finner frem til nærmiljøtiltak og setter i verk egne hjelpetiltak som er tjenlige
i den enkelte families situasjon. Barneverntjenesten anvender statlige tilbud i enkelte saker, men i
de fleste sakene forsøker barneverntjenesten å løse situasjonen lokalt til det beste for familiene.
De som er intervjuet opplever også at kommunalt baserte hjelpetiltak er bedre tilpasset og mer
aktuelle for familiene.
De som er intervjuet opplyser at det settes inn de tiltakene saksbehandlerne ut fra faglige
vurderinger mener er riktige, men økonomien/ kostnadene blir nøye overvåket. Alle vedtak om
hjelpetiltak skal signeres av barnevernleder.

Enkelte av de som er intervjuet kunne tenkt seg mer samarbeid på tvers av kommunene i
Vestfold, siden mange kommunale barneverntjenester har like utfordringer når det gjelder å gi
gode hjelpetiltakstilbud. Særlig blir det nevnt i et intervju at man kunne samarbeidet på tvers av
flere kommuner om å utvikle felles hjelpetiltak som kan benyttes av flere barneverntjenester.
Tiltaksplaner
Barnverntjenesten har den senere tiden opprettet nye maler for utarbeidelse av tiltaksplaner, og
lagt dette inn i saksbehandlingssystemet. Bruk av de nye malene innebærer at man får varsler
når tiltaksplanen er i ferd med å gå ut på tid. Som en hovedregel blir tiltaksplanene utarbeidet
parallelt med vedtak om hjelpetiltak, slik at vedtak og plan foreligger samtidig. Planene blir oftest
evaluert hvert halvår, og intensjonen er at dette alltid skal gjøres i samarbeid med foresatte og
barnet/ungdommen. På grunn av at rutinene knyttet til tiltaksplaner er nye, har man ennå ikke
kommet til evalueringstidspunktet for de fleste av disse planene. Derfor har tjenesten ennå ikke
prøvd ut hvordan rutinene fungerer i praksis.
Evalueringsintervallene kan variere en del fra sak til sak. I intervjuer vises det til at tjenesten har
gjort store forbedringer på dette området, ved å jobbe målrettet for å få rutiner for evaluering på
plass. Blant annet har et tiltak vært å gi alle saksbehandlerne bedre opplæring i bruk av
saksbehandlingssystemet. På den måten sikrer man også at man får påminnelser om
evalueringstidspunkt og tiltaksplaner som går ut.
Et eksempel på en evalueringsmetode når man benytter et besøkshjem som hjelpetiltak, er at
barneverntjenesten ber besøkshjemmet om en skriftlig rapport om hvordan ordningen har fungert.
I tillegg blir det gjennomført en samtale med besøkshjemmet, og man vurderer om tiltaket bør
videreføres. Deretter kontakter tjenesten de foresatte og diskuterer tiltaket samt hvordan man
eventuelt skal gå videre.
En av de som er intervjuet opplever at saksbehandlerne fortsatt mangler gode rutiner for å jobbe
aktivt med tiltaksplanene, og at de har behov for mer ro til å utvikle tiltaksplanene på detaljnivå
sammen med barna/ ungdommene. Det understrekes at tiltaksplanen er viktig for brukerne når
det gjelder å forstå hva ulike tiltak faktisk innebærer. Det blir videre lagt vekt på at man alltid vil
ha muligheter for å forbedre planarbeid, blant annet ved at saksbehandlere kan lære mer av
hverandre og drive videreutviklingen av planene.
Samtykke fra foreldre og fra barn over 15 år hentes inn skriftlig i tiltaksplanen i forbindelse med
iverksetting av hjelpetiltak. I stikkprøvene fant revisjonen en rekke slike planer som ikke var
signert av foresatte og/ eller ungdommen, og dette ble forklart med at i mange tilfeller er
hjelpetiltaket av en slik art at det er noe familien og barna skal delta på, og at familien derfor ikke
ser verdien av å levere tilbake en signert utgave av planen. Saksbehandlerne viser til at de i slike
tilfeller ikke velger å purre på å få inn signert versjon av planen.

4.3

Oppfølging av barn i fosterhjem

Ettersom Tjøme kommune har omsorgsansvar for et lite antall barn og unge, har
barneverntjenesten god oversikt over omsorgssituasjonen til hver enkelt.

4.3.1 Tilsyn og tilsynsbesøk
Tilsynsarbeidet i Tjøme kommune er organisert med utgangspunkt i en mal hentet fra en annen
kommune. Kommunen har fem tilsynsførere som følger opp barn bosatt i Tjøme. Alle
tilsynsførerne utenom en, har gjennomført kurs for tilsynsførere. Den siste gjennomfører kurs i
løpet av høsten.
Tilsynsførere ansettes av barnevernsleder, og de som er intervjuet mener tilsynsførerne har en
tilstrekkelig uavhengighet til å være kritiske til barnevernets arbeid.

Tilsynsrapporter utarbeides etter hvert tilsynsbesøk etter en fast mal med punkter som skal fylles
ut av tilsynsfører. Barnevernleder mottar tilsynsrapportene (også de fra andre kommuner der barn
er bosatt), og journalfører disse. Barnevernleder må videresende tilsynsrapportene til de
respektive kommunene som har omsorg for barna.
Samlet sett opplever de som intervjuet at de har god nytte av rapporteringen fra tilsynsførere, og
at denne bidrar til at saksbehandlerne blir oppdaterte på hvordan familien fungerer for barn under
omsorg. I intervju blir det likevel nevnt at tilsynsarbeidet knyttet til barn under omsorg blir opplevd
å ha noe varierende kvalitet. Dette skyldes som oftest et misforhold mellom informasjonsnivået til
tilsynsføreren og saksbehandleren. Tilsynsføreren har ikke mulighet til å vite like mye om en sak
som saksbehandleren fra barneverntjenesten. Barneverntjenesten forsøker å møte denne
utfordringen ved å lære opp tilsynsførerne slik at de rapporterer om de rette tingene.
Det opplyses i intervju at tilsynsbesøkene tidligere ikke fungerte optimalt på grunn av
ansettelsesforholdene. Dette var svært uheldig for barna/ ungdommene som mistet sitt talerør inn
til barnevernet. I dag fungerer imidlertid gjennomføringen av tilsynsbesøkene bedre, og det er
gjort en opprydning i kravene til hvordan tilsynsførerne skal arbeide, og hvordan og når de skal
rapportere. I stikkprøvegjennomgangen fant revisjonen at det manglet rapportering fra
gjennomførte tilsynsbesøk (der Tjøme kommune har omsorgsansvar) i to saker i løpet av 2011,
men for første halvår i 2012 var alle tilsynsbesøk dokumentert i de sakene revisjonen undersøkte.
4.3.2 Barneverntjenestens besøk i fosterhjem
I intervju blir det opplyst at tjenesten har gode rutiner for å gjennomføre to hjemmebesøk i
halvåret hos barn den har omsorgsansvar for, og at den har god oversikt over hvor mange besøk
som faktisk blir gjennomført. Noen ganger gjennomføres det også flere besøk enn de fire i året
som loven krever. Det opplyses i intervju at man ikke har gjort vurderinger av behovet for å
redusere antallet besøk i fosterhjem, selv om det er adgang til å gjøre det i barnevernloven.
Tidligere har tjenesten hatt en del problemer med å dokumentere gjennomføring av besøkene
fordi det har vært mangel på både informasjon om og system for å registrere besøkene. Etter at
tjenesten i 2011 utarbeidet mal og rutiner for å dokumentere slike besøk, har tjenesten fått bedre
oversikt over utførelsen. Saksbehandlerne utarbeider nå en rapport fra hvert besøk i
fosterhjemmene og lagrer notatet i saksbehandlingssystemet. De nye rutinene har forenklet og
bedret oversikten over dette oppfølgingsarbeidet.
I stikkprøvegjennomgangen var det i saksmappene fra 2011 to saker der det manglet
dokumentasjon fra alle fire besøk fra barneverntjenesten. For første halvår 2012 var det
dokumentert to besøk i samtlige saksmapper revisjonen undersøkte. Dette viser en bedret
systematikk i dokumentasjon av oppfølgingsarbeidet.

5. Vurdering

5.1

Etterlevelse av sentrale rettsregler

Generelt finner revisjonen at Tjøme kommune har gjort en viktig jobb når det gjelder å oppdatere
interne rutiner for å sikre regeletterlevelse i saksbehandlingen. Saksbehandlere har gjennomført
kurs og kompetanseheving knyttet til anvendelse av regelverk og saksbehandlingssystem, noe
som i seg selv har medført at tallet på avvik fra lovkrav (som rapporteres til fylkesmannen) er blitt
redusert til null for første halvår i 2012. Revisjonen merker seg også en forbedring i
systematikken i dokumentasjonen i saksmappene fra 2011 til første halvår 2012. Det
understrekes likevel at det er viktig å sikre at de nye rutinene følges opp over tid, og at man
fortsetter å videreutvikle/ oppdatere disse slik at man kan fortsette den positive trenden med et
minimum av avvik fra lovkrav. Gode rutiner og maler til bruk i saksbehandlingsarbeidet er også
effektiviserende, og letter arbeidspresset på den enkelte saksbehandler.
Meldinger
Det anses som en styrke at tjenesten har faste rutiner for mottak, gjennomgang og fordeling av
meldinger, og at leder har ansvaret for å gi tilbakemelding til melder. Dette sikrer lik praksis i alle
saker. Revisjonen registerer at man ikke har tydelige prosedyrer for i hvilke tilfeller en melding
skal henlegges, eller for dokumentasjon av vurderinger ved henleggelse. Etter regelverket er
beslutninger om å henlegge en melding ikke et enkeltvedtak, men dersom tjenesten mottar en
melding i form av en søknad/ forespørsel om hjelpetiltak anses et avslag som et enkeltvedtak
etter forvaltningslovens regler (fvl. § 2, jf. Rutinehåndbok for barneverntjenesten i kommunen, s.
24-25). Revisjonen mener derfor det kan være hensiktsmessig for Tjøme kommune å etablere
rutiner for avslag på forespørsel/ søknad om hjelpetiltak.

Barneverntjenestens rutiner for å sikre etterlevelse av frist for gjennomgang av meldinger og gi
tilbakemelding til meldere er barnevernleders ansvar. Revisjonen har ikke registeret manglende
oppfyllelse av lovkrav når det gjelder behandling av meldinger, men mener det vil være
hensiktsmessig å skriftliggjøre rutiner og delegasjon av myndighet på dette området ved
barnevernleders fravær.
Undersøkelser
Forvaltningsrevisjonen viser at barneverntjenesten i Tjøme har en lav terskel for å åpne
undersøkelsessaker når de mottar bekymringsmeldinger. Revisjonen anser dette for å være i
samsvar med intensjonen i barnevernloven. Revisjonen vil samtidig understreke at det ikke er
hensiktsmessig ressursbruk dersom barneverntjenesten åpner undersøkelsessaker for å avklare
hvor i det kommunale hjelpeapparatet en sak hører hjemme. Dette kan bedres ved at kommunen
utarbeider rutiner for avslag på forespørsel/ søknad om hjelpetiltak i de tilfeller der det er klart at
saken ikke hører hjemme i barneverntjenesten. Det kan også bedres ved at barneverntjenesten
har fokus på å veilede familier som tar kontakt, ved å henvise videre til hensiktsmessige instanser
i hjelpeapparatet uten å åpne undersøkelsessak (jf. bvl § 4-4, 1. ledd om råd og veiledning).
Det er etter revisjonens vurdering positivt at barneverntjenesten har tatt i bruk
undersøkelsesplaner, som både ivaretar tjenestens behov for å planlegge
undersøkelsesarbeidet, og familienes behov for og rett til informasjon om undersøkelsene.

Barnverntjenesten etterlevde i første halvår 2012 fristen for gjennomføring av undersøkelser, og
har etter revisjonens vurdering etablert gode rutiner for å sikre at det gjøres vurderinger av
behovet for å utvide fristen.
Hjelpetiltak
Det er ikke funnet avvik fra kravet om at det skal fattes enkeltvedtak om hjelpetiltak, eller at
tiltaksplaner skal foreligge på vedtakstidspunktet. Også på dette punktet registrerer revisjonen at
barneverntjenesten har oppdatert og strammet inn sine rutiner. Revisjonens undersøkelse viser
at hovedutfordringen i Tjøme kommune når det gjelder hjelpetiltak er et for lite variert tilbud. Når
det gjelder evaluering av tiltaksplaner har tjenesten etablert faste rutiner og oppdatert bruken av
saksbehandlingssystemet slik at man sikrer evaluering av planene. Etter revisjonens mening kan
tjenesten gjøre en vurdering av hvordan de ønsker at evalueringen skal dokumenteres.
Manglende formell, skriftlig delegasjon av myndighet til barnevernsleders stedfortreder ved
barnevernleders fravær, medfører risiko for at vedtak som fattes av stedfortreder ikke er formelt
gyldige. Revisjonen vil anbefale Tjøme kommune å sikre skriftlig delegasjon og
ansvarsbeskrivelse for barnevernsleders stedfortreder, slik at barnevernsleders fravær ikke
medfører uklarheter i myndighetsforhold.

5.2

Oppfølging av barn i fosterhjem

Når det gjelder krav til oppfølging av barn i fosterhjem, viser undersøkelsen at dette er et arbeid
som også har blitt bedre strukturert det siste året. Per i dag har alle barn som Tjøme kommune
har omsorgsansvar for oppnevnt tilsynsførere. Det er etter revisjonens vurdering god struktur på
rapportering fra tilsynsførere om gjennomførte tilsynsbesøk.
Barneverntjenesten har også opprettet nye og forbedrede rutiner knytte til å dokumentere egne
gjennomførte besøk i fosterhjem. Undersøkelsen viser at det ikke gjøres vurderinger av
eventuelle reduksjoner i tallet på tilsynsbesøk og besøk i fosterhjemmene fra barneverntjenesten.
Revisjonen vil likevel peke på at det kan være hensiktsmessig for barneverntjenesten å etablere
rutiner for å vurdere om det skal gjennomføres mindre enn fire årlige hjemmebesøk i
fosterhjemsfamilier. Færre besøk kan være både mer skånsomt for fosterbarn og -familie, og
ressursbesparende for barnevernstjenesten. En slik vurdering må alltid gjøres i samsvar med
kravene i forskrift om fosterhjem (§ 9).

6. Forslag til tiltak

Revisjonen anbefaler at Tjøme kommune…



utarbeider retningslinjer for henleggelser av meldinger og avslag på forespørsel/ søknad
om hjelpetiltak, samtidig som man sikrer at kravet om at barnevernstjenesten skal yte råd
og veiledning blir ivaretatt jf. bvl § 4-4, 1. ledd.



vurderer hvordan kommunen kan bidra til å utarbeide et mer variert tilbud om hjelpetiltak
for barn i risiko.



innfører prosedyrer for å vurdere reduksjon i årlig antall tilsynsbesøk og besøk fra
barneverntjenesten i saker der man vurderer omsorgssituasjonen som god, jf. § 9 i
forskrift om fosterhjem.



utarbeider en skriftlig delegasjon og ansvarsbeskrivelse for barnevernsleders
stedfortreder.

Vedlegg 1: Rådmannens
kommentarer
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