
Agder Sekretariat  
Sekretariat for kontrollutvalg i Agder 

 Postboks 120 
4491 Kvinesdal 
Bankkonto:  
3080 32 25660 
Organisasjonsnr.: 
988 798 185 

 

 
Eierkommuner: 

 
Ansatte: 

Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, 
Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, 
Iveland, Kvinesdal, Lindesnes, 
Lyngdal, Sirdal, Valle, Åseral 
 

Daglig leder Willy Gill 
Telefon: 90 95 62 46 
E-post: willy.gill@asekretariat.no 

Rådgiver Inger Lise Austrud 
Telefon: 91 86 99 75 
E-post: inger.lise.austrud@asekretariat.no 

 

Til kontrollutvalgets medlemmer: 
Lars Arnfinn Flatelid (leder), Linda Skripeland (nestleder), Øyvind Skaiaa (medlem), 
JohnThomas Homme (medlem), Siri Furuholt (medlem) 
 
INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET 
 
Tid/sted: Fredag 14. februar 2020 kl. 13.00, kommunehuset møterom Framsjå 

 
SAKSLISTE 
 
SAK 01/20 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE 14.11.19 
SAK 02/20 UAVHENGIGHETSERKLÆRINGER FRA REVISOR 
SAK 03/20 RISIKO OG VESENTLIGHETSANALYSE - INNSPILL FRA 

KONTROLLUTVALGET  
SAK 04/20 KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN 2020 
 
 
ORIENTERINGER: 
Revisor orienterer fra starten av møtet, kl.13.00, om regnskapsrevisjon.  
 
Rådmannen er invitert til å møte kl. 14.00 for en orientering rundt følgende punkter:  

- Presentere organisasjonen 
- Samspillet mellom kontrollutvalg og rådmann 
- Rutine for behandling av statlige tilsynsrapporter 
- Etiske retningslinjer og varslingsrutiner 
- Rutiner for informasjon til kontrollutvalget ved misligheter 
- Reglement for godtgjørelse folkevalgte, reiseregning og rutiner 

 
Forvaltningsrevisor tar en overordnet gjennomgang av referatsak «Forvaltningsrevisjon Midt-
Agder barnevern».  
 
FASTE POSTER 
Nytt fra revisor: 
Videre arbeid i kontrollutvalget: 
 
EVENTUELT 
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REFERATER:  
 
REF 01/20 FORVALTNINGSREVISJON MIDT-AGDER BARNEVERN 
REF 02/20 RAPPORT FRA TILSYN MED OM IVELAND KOMMUNE SIKRER AT 

PERSONER SOM FYLLER VIKLÅRENE FOR DELTAGELSE I 
KVALIFISERINGSPROIGRAMMET FÅR TILBUD OM PROGRAM 2019 

 
 

 
 

Vatnestrøm, 7. februar 2020 
 
 

 
       Lars Arnfinn Flatelid 
       Leder 
        Inger Lise Austrud 
        Utvalgssekretær 
 
 
 
 
 
Forfall og inhabilitet bes meldt til Inger Lise Austrud, tlf 918 69 975 / ila@asekretariat.no 
 
Kopi til: Ordfører, rådmann, revisor, Iveland kommune, Setesdølen, Finn Terje Uleberg 
Varamedlemmer møter bare etter særskilt innkalling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ila@asekretariat.no
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Agder Sekretariat 
 
Kontrollutvalget i Iveland kommune   Sak 01/20 
        Møtedato: 14.02.20 
        Saksbehandler: ILA 
 
 
SAK 01/20  GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE 14.11.19 
 
Vedlegg: 
Forslag til møteprotokoll fra møte 14.11.19 
 
 
Bakgrunn for saken: 
Forslag til protokoll fra møte 14.11.19 legges frem for godkjenning. 
 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 14.11.19 godkjennes 
 
2. Leder gis fullmakt til å undertegne møteprotokollen 



 
IVELAND KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET 

 
MØTEBOK 

 
Møte nr. 03/19 
Tid: 14.11.19, kl. 13.00 – 15.05 
Sted: Kommunehuset, møterom Sansehagen 
 
Tilstede: 
Lars Arnfinn Flatelid, leder 
Linda Skripeland, nestleder 
Øyvind Skaiaa, medlem 
John Thomas Homme, medlem 
Siri Furuholt, medlem 
Forfall: 
 

Andre til stede (hele eller deler av møtet): 
Agder Sekretariat v/ Inger Lise Austrud, Willy Gill 
Agder Kommunerevisjon IKS v/Maren Stapnes, Tor Ole 
Holbek 

 
Det var ikke merknader til innkalling og saksliste.  
 

SAKSLISTE 
 
SAK 07/19 BUDSJETT FOR KONTROLLARBEIDET I IVELAND KOMMUNE 2020  
SAK 08/19 SELSKAPSKONTROLL SETESDAL BRANNVESEN IKS – 

TILBAKEMELDING FRÅ RÅDMANNEN 
SAK09/19 BESTILLING RISIKO- OG VESENTLIGHETSANALYSE – 

FORVALTNINGSREVISJON 
SAK 10/19 BESTILLING RISIKO- OG VESENTLIGHETSANALYSE – 

EIERSKAPSKONTROLL 
SAK 11/19 SELSKAPSKONTROLL KONSESJONSKRAFT IKS 
 
ORIENTERINGER: 
Presentasjon av Agder Sekretariat, presentasjon av Kommunerevisjonen Vest 
Arbeidet i kontrollutvalget 
 
PRAKTISK 
Møteplan (dager, tidspunkt, tema etc.), kurs og konferanser 
 
FASTE POSTER 
Nytt fra revisor: 
Videre arbeid i kontrollutvalget: 
 
Underskrift 
 
 
Lars Arnfinn Flatelid 
Leder 
 
Utskrift til: Kontrollutvalgets medlemmer, ordfører, rådmann, revisor. 
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Runde rundt bordet -presentasjon 
 
Presentasjon av Agder Sekretariat. 
Daglig leder presenterte Agder Sekretariat med hovedvekt på selskapets oppgaver. 
 
Arbeidet i kontrollutvalget. 
Daglig leder orienterte utvalget om kontrollutvalgets ansvar og oppgaver. 
 
Presentasjon av Agder kommunerevisjon – kort om revisjonens oppgaver og informasjon. 
Revisjonssjef presenterte Agder kommunerevisjon med hovedvekt på selskapets oppgaver, 
forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll.  
 
PRAKTISK  

o Taushetserklæring: Medlemmer undertegnet taushetserklæring 
o «Hjelp jeg er ny i kontrollutvalget» artikkel fra NKRF ble delt ut i møtet sammen med 

«Forskrift om kontrollutvalg og revisjon». 
o Møter avholdes fortrinnsvis på fredag, kl. 13.00. Neste møte blir 14.02.2020 kl. 13.00 
o Rådmannen inviteres til neste møte for å orientere om organisasjon, samhandling 

mellom administrasjon og kontrollutvalg. Regnskapsrevisor kommer også. Videre 
møteplan tas i dette møtet, legges opp til 5 møter i året.   

o Deltakelse på kurs og konferanser: Sekretariatet melder på alle fem medlemmer til 
dagskonferanse på Rosfjord Strandhotel 15.01.2020.  Dette er å anse som en 
påmelding.  

o Lars Arnfinn, Siri og Linda reiser på kontrollutvalgskonferansen. De har en 
overnatting på Gardermoen 29-30 januar 2020. Sekretær ordner med påmelding. 

 
 
SAK 07/19 BUDSJETT FOR KONTROLLARBEIDET I IVELAND KOMMUNE 

2020 
 
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tilrår en budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2020 på  
kr. 814 000. 

 
2. Kontrollutvalgets vedtak skal i henhold til § 18 i Forskrift om kontrollutvalg i 

kommuner og fylkeskommuner følge formannskapets innstilling til kommunestyret. 
 
 
Saksfremstilling:    Saksbehandler: Inger Lise Austrud 
 
Vedlegg: 

1. Agder Sekretariat, vedtatt budsjett for 2020 
2.   Agder Kommunerevisjon IKS, Delbudsjett for 2020 

 
Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget skal etter lov og forskrift utarbeide forslag til budsjett for kontrollarbeidet i 
kommunen. I merknadene heter det at budsjettet skal omfatte både kontrollutvalgets og 
revisjonens samlede virksomhet.   
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Kontrollutvalgssekretariatets budsjettforslag: 
Driftstilskuddet skal dekke den normale aktiviteten i kontrollutvalget, fra saksbehandling til 
utsending av innkallinger og utskrifter, samt arkivhold m.m. Styret i Agder Sekretariat 
behandlet budsjettet i møte 23. september 2019.  
 
I forslaget til budsjett legges det opp til en ny modell for å dekke inn selskapets kostnader.  
Fra 01.01.2020 blir antall eierkommuner redusert fra 16 til 13 kommuner som følge av 
kommunereformen. Styret mener at det fremdeles er behov for 2 ansatte i full stilling for å 
ivareta kontrollutvalgene. I snitt blir det 6,5 kontrollutvalg pr. ansatt og det er nesten det 
samme som landsgjennomsnittet. 
 
Praksis til nå har vært å dele driftstilskuddet likt mellom eierkommunene. Som følge av 
sammenslåing av kommuner mener styret det vil være mer rettferdig med en differensiert 
fordeling av kostnader basert på innbyggertall.  
 
Styret har drøftet flere modeller og landet ned på følgende modell som forslag til budsjett 
bygger på: 
 
Innbyggertall Driftstilskudd 2020 
1 - 3999 Kr. 134.000 
4000 - 6999 Kr. 160.000 
7000 - 9999 Kr. 175.000 
10000 - 19999 Kr. 210.000 
20000 - Kr. 290.000 
 
For de minste kommunene blir det en økning på ca 3% til kr. 134.000, for de mellomstore 
kommunene blir det en økning fra kr 130.000 til tilskudd i 2020 som vist i tabellen. For de 
kommunene som slår seg sammen har en tenkt at en legger sammen tilskuddene for de 
kommunene og gir en «rabatt» på ca 25%.  
 
En har også sett hen til hva driftstilskuddet er i nabodistriktene for at det ikke skal blir større 
ulikheter for kommuner av samme størrelse. 
I vedtektene til Agder Sekretariat er styret gitt myndighet til å fastsette driftstilskuddet for den 
enkelte kommune. Med ny modell kan styret fremdeles gjøre endringer i driftstilskuddet fra 
kommunene om det skulle vise seg nødvendig.  
 
Totalt sett er det tilnærmet nullvekst i budsjettet fra 2019 til 2020. 
 
For Iveland utgjør driftstilskuddet for 2020 kr. 134.000. 
 
Kommunerevisjonens budsjettforslag 
Sekretariatet har mottatt delbudsjett fra Agder Kommunerevisjon IKS der det er lagt inn en 
økning i revisjonstilskuddet på 2,65% fra 2019 til 2020. Revisjonstilskuddet for 2020 utgjør  
kr. 580.000. 
 
Kontrollutvalget sine utgifter 
Budsjettet for kontrollarbeidet skal omfatte kontrollutvalgets samlede virksomhet.  
Som tidligere er det en egen post i budsjettforslaget til dekning av utvalgets kurs og andre 
utgifter. Denne posten er ment å dekke kurs og opplæring av kontrollutvalgets medlemmer. 
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Beløpet for eventuelt kjøp av andre konsulenttjenester er som tidligere satt til kr 50.000. 
 
Budsjettforslaget: 
Det fremlagte budsjettforslag for kontroll og tilsyn bygger på  

• Forrige års budsjettramme 
• Delbudsjett for Agder Kommunerevisjon IKS for 2020 
• Budsjettforslag for Agder Sekretariat for 2020 

 
 

 
 Budsjettforslag 2020 Vedtatt budsjett 2019 Vedtatt budsjett 2018 
Tilskudd til 
revisjonsdistrikt 

Kr.   580 000 
 

Kr.  565 000 
 

Kr. 545 000 
 

Andel av 
sekretariatstjenester 

Kr.   134 000 Kr.  130 000 Kr.  126 000 

Kontrollutvalgets utgifter ; 
Møtegodtgjørelse m.v. 
 
Kurs og andre utg. 
Andre konsulenttjenester 

 
Kr      15 000 
 
Kr      35 000 
Kr      50 000 

 
Kr     15 000 
 
Kr      35 000 
Kr      50.000 

 
Kr    15 000 
 
Kr    35 000 
Kr    50 000 

 
Totalbudsjett 

 
Kr    814 000 

 
Kr    795 000 

 
Kr.  771 000 
 

 
 
Forslag til vedtak: 
 

3. Kontrollutvalget tilrår en budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2020 på  
kr. 814 000. 

 
4. Kontrollutvalgets vedtak skal i henhold til § 18 i Forskrift om kontrollutvalg i 

kommuner og fylkeskommuner følge formannskapets innstilling til kommunestyret. 
 
 
 
SAK 08/19 SELSKAPSKONTROLL SETESDAL BRANNVESEN IKS – 

TILBAKEMELDING FRÅ RÅDMANNEN 
  
 
 
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak: 
 
Kontrollutvalget tar tilbakemeldingen fra rådmannen til orientering. 
 
 
 
Saksfremstilling:    Saksbehandler: Inger Lise Austrud 
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Vedlegg: 
• Tilbakemelding fra rådmannen vedr. selskapskontroll Setesdal Brannvesen IKS, datert 

21.05.2019 
 
Saksopplysninger: 
Selskapskontrollen i Setesdal Brannvesen IKS ble behandlet i kommunestyret 14.06.2018. 
Kommunestyret bad rådmannen gi skriftlig tilbakemelding innen 31.12.2018. 
 
Formålet med selskapskontrollen fremkommer i § 14 i Forskrift om kontrollutvalg i 
kommuner. Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres kontroll av forvaltningen av 
eierinteressene i de selskaper som er omfattet av en slik kontroll, herunder å kontrollere om 
den som utøver kommunens eierinteresser i selskapet gjør dette i samsvar med 
kommunestyrets vedtak og forutsetninger (eierskapskontroll). 
 
Anbefalinger 
På grunnlag av de funn og vurderinger som er gjort av revisjonen i selskapskontrollen, kom 
revisjonen med disse anbefalingene: (Tilbakemelding fra rådmannen i kursiv) 
 

• Iveland kommune bør utarbeide eierskapsmelding for kommunen, herunder regler og 
rutiner for eierskapsoppfølging. 
Iveland kommune vedtok ny eierskapsmelding i kommunestyret 05.04.2018.  

• Utarbeidelse av etiske retningslinjer. 
 
• Utarbeidelse av instruks for styret, herunder retningslinjer for håndtering av mulige 

habilitetskonflikter. 
 

• Det bør klargjøres i eierkommunenes delegasjonsreglement at det er gitt delegasjon av 
myndighet etter brann- og eksplosjonsvernloven til Setesdal Brannvesen IKS. 

 
• Det bør tydeliggjøres av eierkommunene – enten i delegasjonsreglementet eller i 

vedtak – hvem som er klageorgan etter brann- og eksplosjonsloven. 
 

• Det bør legges til rette for årlige eiermøter mellom eierkommunene og Setesdal 
Brannvesen IKS. 

 
• Sentrale dokumenter som årsmelding og årsregnskap legges frem for relevante 

politiske utvalg, fortrinnsvis kommunestyret. 
Iveland kommune har også innført en forsterket praksis med å føre referatsaker opp 
på sakslistene til politiske møter for å synliggjøre at saker blir referert i politiske 
møter.  

 
• Protokoll fra representantskapet underskrives av møteleder og to av 

representantskapets medlemmer i samsvar med IKS-loven. 
 

• At innkalling til representantskapsmøte skjer med minst 4 ukers varsel og at sakslisten 
er vedlagt.  Angitt frist for innkalling og varsling av representantskapsmøte i 
selskapsavtalen, bør justeres i samsvar med IKS-loven ved neste revidering av avtalen. 
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• Det bør tas inn et punkt om plikt til å holde arkiv iht. arkivloven ved neste revidering 
av selskapsavtalen. 

 
• Alle som påtar seg styreverv for kommunale selskaper bør registrere sine verv i 

styrevervregisteret. 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget tar tilbakemeldingen fra rådmannen til orientering. 
 
 
SAK 09/19 BESTILLING RISIKO- OG VESENTLIGHETSANALYSE – 

FORVALTNINGSREVISJON 
 
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak: 
 
Kontrollutvalget ber Agder Kommunerevisjon IKS om å gjennomføre en risiko- og 
vesentlighetsanalyse av kommunens virksomhet og virksomheten i kommunens selskaper, for 
å kunne identifisere hvilke sektorer og områder hvor det kan være behov for å gjøre 
forvaltningsrevisjon. 

 
Kontrollutvalget ønsker å være en aktiv medspiller underveis i dette arbeidet. 
 
 
Saksfremstilling:    Saksbehandler: Inger Lise Austrud 
 
Saksopplysninger: 
 
I ny kommunelov (§23-3) fremgår det at kontrollutvalget minst en gang i valgperioden og 
senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert, skal utarbeide en plan for 
gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen skal baseres på en risiko- og 
vesentlighetsvurdering av kommunens virksomhet og virksomheten i kommunens selskaper. 
Hensikten med risiko- og vesentlighetsanalysen er å finne ut hvor det er størst behov for 
forvaltningsrevisjon.  
 
Vurdering: 
Formålet med risiko- og vesentlighetsanalysen er å fremskaffe relevant informasjon om 
kommunens virksomhet og virksomheten i kommunens selskaper, slik at det er mulig for 
kontrollutvalget å legge en plan for forvaltningsrevisjon og å prioritere mellom ulike områder 
hvor det kan være aktuelt å gjøre forvaltningsrevisjon. Målet er å avdekke indikasjoner på 
avvik eller svakheter i forvaltningen sett i forhold til lover, forskrifter, kommunestyrets 
vedtak og forutsetninger. I begrepet ”risiko og vesentlighet” ligger det at det gjøres en 
vurdering av på hvilke områder av kommunens virksomhet det er risiko for vesentlige avvik i 
forhold til vedtak, regelverk, forutsetninger og mål som er satt for virksomheten. 
 
Det er viktig i arbeidet med analysen at en sikrer bred involvering når en innhenter 
informasjon. Kontrollutvalget bør spille en aktiv rolle underveis i arbeidet med analysen. 
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En finner det naturlig at risiko og vesentlighetsanalysen gjennomføres av kommunens revisor, 
selv om den etter forskriften også kan utføres av andre. Sekretariatet utarbeider forslag til plan 
for forvaltningsrevisjon basert på analysen og eventuelle innspill fra utvalgets medlemmer. 
 
Kontrollutvalget kan allerede nå komme med innspill til områder som ønskes vurdert i 
analysen. 
 
 
Forslag til vedtak:       
 
Kontrollutvalget ber Agder Kommunerevisjon IKS om å gjennomføre en risiko- og 
vesentlighetsanalyse av kommunens virksomhet og virksomheten i kommunens selskaper, for 
å kunne identifisere hvilke sektorer og områder hvor det kan være behov for å gjøre 
forvaltningsrevisjon. 

 
Kontrollutvalget ønsker å være en aktiv medspiller underveis i dette arbeidet. 

 
  
 
SAK 10/19 BESTILLING RISIKO- OG VESENTLIGHETSANALYSE - 

EIERSKAPSKONTROLL  
 
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak: 
 
Kontrollutvalget ber Agder Kommunerevisjon IKS om å gjennomføre en risiko- og 
vesentlighetsanalyse av kommunens eierskap. 

 
Kontrollutvalget ønsker å være en aktiv medspiller underveis i dette arbeidet. 

 
 
Saksfremstilling:    Saksbehandler: Inger Lise Austrud 
 
Saksopplysninger: 
I ny kommunelov (§23-4) fremgår det at kontrollutvalget minst en gang i valgperioden og 
senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert, skal utarbeide en plan for 
gjennomføring av eierskapskontroll. Planen skal baseres på en risiko- og 
vesentlighetsvurdering av kommunens eierskap. Hensikten med risiko- og 
vesentlighetsanalysen er å finne ut hvor det er størst behov for eierskapskontroll.  
 
Det er nytt i ny kommunelov at det skal lages en egen plan for eierskapskontroller løsrevet fra 
behovet for forvaltningsrevisjon i selskap.  
 
En finner det naturlig at risiko og vesentlighetsanalysen gjennomføres av kommunens revisor, 
selv om den etter forskriften også kan utføres av andre. Sekretariatet utarbeider forslag til plan 
for eierskapskontroll basert på analysen og eventuelle innspill fra utvalgets medlemmer.  
 
Kontrollutvalget kan allerede nå komme med innspill til områder som ønskes vurdert i 
analysen. 
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Forslag til vedtak:       
 
Kontrollutvalget ber Agder Kommunerevisjon IKS om å gjennomføre en risiko- og 
vesentlighetsanalyse av kommunens eierskap. 

 
Kontrollutvalget ønsker å være en aktiv medspiller underveis i dette arbeidet. 

 
 
SAK 11/19 SELSKAPSKONTROLL KONSESJONSKRAFT IKS 
 
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak: 
Kontrollutvalget innbyr kommunestyret til å gjøre slikt vedtak: 
 
Rapporten fra gjennomført selskapskontroll i Konsesjonskraft IKS, tas til etterretning. 
 
 
Saksfremstilling:    Saksbehandler: Inger Lise Austrud 
 
 
Vedlegg: 

• Rapport for gjennomført selskapskontroll i Konsesjonskraft IKS, fra Aust-Agder 
Revisjon IKS 

 
Saksopplysninger: 
Selskapskontrollen i Konsesjonskraft IKS er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i 
møte den 07.11.2018.  
 
 
Problemstillinger: 
Hensikten med selskapskontrollen har vært å se på hvorvidt selskapets virksomhet er i 
samsvar med formålet, og hvorvidt kommunene sikrer en god eierstyring av selskapet. På 
bakgrunn av dette er følgende problemstillinger utledet:  

• Sikrer eierkommunene at deres eierinteresser blir ivaretatt i selskapets styrende 
organer?  

• Rapporteres selskapets aktiviteter tilbake til de respektive eierkommunene i tråd med 
gitte anbefalinger?  

• Er fordelingsprinsippene for selskapets forvaltning av ressurser i tråd med de krav som 
stilles i lov og styringsdokumenter? Og gjennomføres utbetalingene i tråd med de 
føringer som ligger til grunn?  

 
Anbefalinger 
På grunnlag av rapportens karakter, vil det ikke bli gitt anbefalinger. 
 
Revisjonen bemerker følgende:  
 
«Revisjonen finner det positivt at flere av de føringer som anbefales fra KS i forhold til 
eierskap, er gjennomført av Iveland kommune. Dette gjelder blant annet utarbeidelse av 
eierskapsmelding. Kommunen har en utførlig beskrivelse av hva som er kommunens generelle 
ønsker og ansvar i forbindelse med sine eierskap. Selv om kommunen ikke har konkrete 
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strategier for Konsesjonskraft IKS i sin eierskapsmelding, finner revisjonen at dette kan sikres 
gjennom selskapets strategiplan. Revisjonen bemerker for øvrig, til tross for revidert 
eierskapsmelding av 2018, at kommunen oppgir uriktig navn på Konsesjonskraft IKS.  
Som representant for Iveland kommune møter medlemmer av kommunestyret i 
representantskapet til Konsesjonskraft IKS. Dette er en god forutsetning for oppfølging og 
styring av selskapet.  
Iveland kommune sikrer at deres eierinteresser blir ivaretatt gjennom selskapets styrende 
organer.» 
 
Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget innbyr kommunestyret til å gjøre slikt vedtak: 
 
Rapporten fra gjennomført selskapskontroll i Konsesjonskraft IKS, tas til etterretning. 
 
 
FASTE POSTER 
Nytt fra revisor: 
Orienterte rundt interim revisjon.  
Forvaltningsrevisjon på Midt Agder barnevern er behandlet i Vennesla og på høring i Evje og 
Hornnes. Revisjonen legger den frem som en orienteringssak for Iveland.  
 
Videre arbeid i kontrollutvalget: 
 
EVENTUELT 
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Kontrollutvalget i Iveland kommune   Sak 02/20 
        Møtedato: 14.02.2020 
        Saksbehandler: ILA 
 
 
SAK 02/20 UAVHENGIGHETSERKLÆRINGER FRA REVISOR 
 
 
Vedlegg: 
Uavhengighetserklæringer fra de oppdragsansvarlige revisorene Tor Ole Holbek og Tommy 
Pytten. 
 
Bakgrunn for saken: 
Oppdragsansvarlig revisor skal i medhold av forskrift om kontrollutvalg og revisjon §19 hvert 
år gi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget.  
Kontrollutvalget må vurdere om revisors egenvurdering tilsier at revisor tilfredsstiller de krav 
til uavhengighet som går fram i kommuneloven og forskrift om kontrollutvalg og revisjon.   
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Basert på revisors egenvurdering av sin uavhengighet mener kontrollutvalget at en kan 
konkludere med at revisor tilfredsstiller kommuneloven og revisjonsforskriftens krav til 
uavhengighet. 
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Kontrollutvalget i Iveland kommune   Sak 03/20 
        Møtedato: 14.02.20 
        Saksbehandler: ILA 
 
 
SAK 03/20 RISIKO OG VESENTLIGHETSANALYSE - INNSPILL FRA 

KONTROLLUTVALGET  
 
Vedlegg: 
Plan for forvaltningsrevisjon fra 2016 
Plan for selskapskontroll fra 2016 
 
 
Bakgrunn for saken: 
I forrige møte bestilte utvalget en risiko og vesentlighetsanalyse fra Agder Kommunerevisjon 
IKS som skal danne grunnlaget for plan for forvaltningsrevisjon for perioden. 
Kontrollutvalget har nå muligheten til å komme med innspill til områder/temaer i kommunen 
samt selskaper kommunen er engasjert i som kan være interessante for nærmere 
undersøkelser.  
 
Plan for forvaltningsrevisjon og plan for selskapskontroll fra forrige periode vedlegges saken 
som bakgrunnsstoff.  
 
Tidspunkt for ferdigstillelse av planen er innen utgangen av 2020. Når risiko og 
vesentlighetsanalysen foreligger vil det på bakgrunn av kontrollutvalgets prioriteringer bli 
utarbeidet et forslag til plan for forvaltningsrevisjon og forslag til plan for eierskapskontroll 
for inneværende periode. Planforslaget sendes så til kommunestyret for endelig behandling. 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalgets innspill tas med som grunnlag for risiko og vesentlighetsanalysen.  
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Bakgrunn 

Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner bestemmer at det skal utarbeides en plan 

for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen skal utarbeides minst en gang i valgperioden, og 

senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert. Planen skal bygge på en 

overordnet analyse av kommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger.  

 

På denne bakgrunn har kontrollutvalget i Iveland kommune bestilt en overordnet analyse fra Setesdal 

Revisjonsdistrikt IKS / Agder Kommunerevisjon IKS som grunnlag for utarbeidelse av Plan for 

forvaltningsrevisjon.  Overordnet analyse ble levert i oktober 2016 av Agder Kommunerevisjon IKS. 

 
Innholdet i plan for forvaltningsrevisjon  

Hjemmelen for forvaltningsrevisjon følger av kommuneloven (koml.) § 77 nr. 4, som fastsetter at 

kontrollutvalget skal se til ”at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, 

produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og 

forutsetninger (forvaltningsrevisjon)..”, jf. tilsvarende formulering i § 9 første ledd i forskrift om 

kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner. Etter § 10 skal det  ”minst én gang i valgperioden og 

senest innen utgangen av året etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en 

plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon.” Det er videre fastsatt at kommunestyret vedtar 

planen.  

 
Formålet med forvaltningsrevisjon 

Hensikten med forvaltningsrevisjon er blant annet å bidra til en bedre og mer effektiv kommunal 

forvaltning. Når det utføres forvaltningsrevisjon, settes fokus på økonomi og måloppnåelse.  

 

Behovet for forvaltningsrevisjon er stort. Kommunen står overfor betydelige utfordringer. 

Innbyggerne stiller større krav til kvalitet, sentrale myndigheter stiller krav til økonomisk effektivitet, 

men også innhold i tjenester, markedet skaper økt konkurranse, og det er ofte manglende samsvar 

mellom mål og tilgjengelige ressurser. 

 

Dette medfører at kommunene som oftest må rette større fokus på ressursbruk, styring og ledelse. Det 

må styres etter flere variabler enn økonomiske data, med evaluering av måloppnåelsen og det blir stilt 

større krav til ledelse. 

 

Ved utøvelse av forvaltningsrevisjon bidrar kontrollutvalget bl.a. til å: 

o påvise forbedringsområder som bidrar til økt produktivitet og måloppnåelse i forhold til 

politiske vedtak og forutsetninger 

o bidra med informasjon til kommunens beslutningstakere som er til nytte for  

- å styrke kommunestyrets grunnlag for styring 

- kontrollutvalgets tilsyn med forvaltningen 

- ledelsens vurdering av muligheter for mer sparsom/økonomisk drift, økt produktivitet, 

større effektivitet og bedre måloppnåelse 

- rasjonell, målrettet og kostnadseffektiv drift 

 

Statlig tilsyn med kommunesektoren er omtalt i Kommuneloven, kap. 10A, og det er også gjennom 

Meld. St. 12 (2011-2012) oppfordret til samordning av tilsyn, også i forhold til kommunens 

egenkontroll. Kontrollutvalget vil bidra til samordning mellom statlig tilsyn og kommunens 

egenkontroll.  
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Gjennomføring og rapportering av forvaltningsrevisjonen 

Gjennomføring 

Etter at kommunestyret har vedtatt plan for forvaltningsrevisjon, vil kontrollutvalget sørge for å 

bestille forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget vedtar problemstillinger, prosjektplan og ressurser, og 

om det i så fall skal gjennomføres foranalyse. Bestillingen sendes Agder Kommunerevisjon IKS, som 

gjennomfører revisjonen.  

 

Rapportering 

I tråd med forskrift om revisjon § 8 skal revisor rapportere fortløpende til kontrollutvalget om 

resultater av gjennomført forvaltningsrevisjon. Videre er kontrollutvalget pålagt ansvar for å 

rapportere til kommunestyret. Med mindre kommunestyret vedtar spesielle bestemmelser for når og 

hvordan denne rapporteringen skal foregå, er det opp til kontrollutvalget å finne en hensiktsmessig 

form og frekvens på dette. Rapport og resultater fra det enkelte forvaltningsrevisjonsprosjekt legges 

fortløpende frem for kommunestyret.  

 
Prioriteringer i denne planperioden 

Generelt  

Overordnet analyse er basert på innsamlet skriftlig informasjon og statistikk for den enkelte kommune 

– dessuten samtaler med administrativ ledelse og ordfører. Vi viser til den overordnede analysen for 

nærmere opplysninger. På bakgrunn av denne analysen legges det opp til en utvelgelse av 

forvaltningsrevisjonsprosjekter basert på risiko- og vesentlighetsvurderinger (jf. vedlegg). Et prosjekt 

blir bl.a. iverksatt for å bidra til å redusere en mulig trussel. I tillegg vil dette være prosjekter som skal 

fokusere på en målrettet, rasjonell og kostnadseffektiv drift. Ved en konkret utvelgelse av prosjekter 

bør nytteverdien vurderes i forhold til forventet ressursbruk for å gjennomføre prosjektet.  

 

Ved utformingen av et prosjekt vil kontrollutvalget avgrense temaet slik at prosjektet blir konkret og 

gir kontrollutvalget de nødvendige opplysninger for deres kontroll med kommunen. 

Gjennomført forvaltningsrevisjon i forrige planperiode 

Det ble ikke gjennomført forvaltningsrevisjon i forrige periode. 

 

I oversikten nedenfor er det foreslått forvaltningsrevisjoner ut fra de opplysningene som foreligger.   

  
Generelt ut fra de ressursene som er tilgjengelig er det å forvente at det skal gjennomføres flere prosjekt i 

Iveland kommune i planperioden, uten at det nødvendigvis blir gjennomført prosjekt hvert år.  

 

Etter en helhetlig vurdering har kontrollutvalget valgt å foreslå følgende prosjekter for Iveland kommune 

for 2016 – 2019: 

 

 Styring og internkontroll 

 Brukerbetalingene skal ikke overstige selvkost for VAR og andre selvkostområder 

 Etterlevelse av regler for offentlige anskaffelser 

 Behandlings- og oppfølgingstilbud til personer/pasienter med psykiske lidelser og/eller 

rusrelaterte problemer 

 

En nærmere begrunnelse for valg av disse prosjektene, ligger i vedlegget (Overordnet analyse). 



 
 

 

   
  Agder Kommunerevisjon IKS  E-post: post@agderkomrev.no   Avd. Setesdal 
Postadr.: Postboks 417 Lund  Hjemmeside: www.komrevsor.no   Kasernevegen 19 
  4604 Kristiansand  Telefon Kr.sand: 38 07 27 00   4735 Evje 
Hovedktr. Tollbodgata 37  Telefon Evje: 977 60 455     
Org.nr.  987 183 918 
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1 Innledning 
 
1.1 Bakgrunn  

Kommunene har i lang tid gjort bruk av fristilte organisasjonsmodeller som 
selskaper, stiftelser og lignende. Utviklingen har vært en stadig økende bruk av 
fristilte organisasjonsformer1. Vi ser imidlertid tegn på at denne utviklingen delvis 
har stoppet opp. Denne utviklingen har ført til en mer kompleks og fragmentert 
organisering av den kommunale virksomheten. Dette innebærer utfordringer når 
det gjelder styring, og det reiser spørsmål knyttet til kontroll og tilsyn.  
 
Kommunelovens kapittel 12 inneholder bestemmelser vedrørende kontroll med 
forvaltningen av kommunens interesser i selskap mm. Forskrift om kontrollutvalg 
i kommuner og fylkeskommuner og forskrift om revisjon i kommuner og 
fylkeskommuner ble vedtatt i forbindelse med endring av kommuneloven i 2004. 
De nye bestemmelsene om selskapskontroll i kommuneloven tilsvarer de som 
gjelder for Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statens interesser i 
selskaper. 
 
Frem til ny aksjelov trådte i kraft fra 1999 kunne aksjeselskap hvor en eller flere 
kommuner hadde mer enn 50 % av stemmene velge kommunens revisor 
(kommunerevisjonen). Denne bestemmelsen ble ikke videreført i ny aksjelov.  
På samme måte avskar ny revisorlov av 1999 muligheten for kommunalt eller 
fylkeskommunalt eide aksjeselskaper til å velge kommunal- eller 
fylkeskommunal revisjon. Dette har medført at kommunal revisjon for perioden 
1999 – 2004 ikke hadde mulighet for innsyn i kommunale heleide aksje-
selskaper. Dette ble endret ved de nye bestemmelsene om selskapskontroll i 
kommuneloven, jf. koml. § 80. 
 

1.2 Formål 

Selskapskontrollen er et middel for å påse at forvaltningen av kommunens 
eierinteresser fungerer tilfredsstillende i henhold til kommunestyrets vedtak og 
forutsetninger og i henhold til aktuelle lover og regler.  
 
 

2 Generelt om selskapskontroll 

 
Som tidligere nevnt har det i kommunesektoren vært en stadig økende bruk av 
fristilte organisasjonsmodeller. Denne utviklingen har erstattet tradisjonell 
etatsstyring. Resultatet er en mer kompleks og fragmentert organisering av den 
kommunale virksomheten, noe som igjen innebærer særskilte utfordringer når det 
gjelder folkevalgtes demokratiske styring og kontroll. 

 
Valg av organisasjonsform legger rammene for kommunestyrets 
styringsmuligheter overfor fristilte selskaper, ettersom disse har egne 

                                            
1
 Norges Kommunerevisorforening veileder for "Selskapskontroll fra A til Å" av 2012. 
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selskapsorganer og er regulert av særskilt lovgivning, som bl.a. fastsetter 
forholdet mellom eierne (kommunene) og selskapsorganene. 

 
 

3 Sentrale lov- og forskriftsbestemmelser 
 

Selskapskontroll er hjemlet i kommuneloven (koml.) § 77 nr. 5 og for øvrig 
nærmere omtalt i forskrift om kontrollutvalg kapittel 6, §§ 13 - 15. 
 

3.1 Kommunelovens bestemmelser 

Etter bestemmelsene i kommuneloven er ansvaret for selskapskontrollen lagt til 
kontrollutvalget. Dette fremgår av koml. § 77, nr. 5 som har følgende ordlyd: 

 
”Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens 
eller fylkeskommunens interesser i selskaper m.m.” 

 
Hvilke selskaper som skal omfattes av selskapskontrollen og revisors mandat er 
regulert i koml. § 80: 

  
«I interkommunale selskaper etter lov 29. januar 1999 nr. 6, i interkommunale 
styrer etter § 27 og i aksjeselskaper der en kommune eller fylkeskommune alene 
eller sammen med andre kommuner, fylkeskommuner eller interkommunale 
selskaper direkte eller indirekte eier alle aksjer, har kommunens eller 
fylkeskommunens kontrollutvalg og revisor rett til å kreve de opplysninger som 
finnes påkrevd for deres kontroll, så vel fra selskapets daglige leder som fra styret 
og den valgte revisor for selskapet. I den utstrekning det finnes nødvendig, kan 
kontrollutvalget og kommunens revisor selv foreta undersøkelser i selskapet. 
 
Kommunestyret eller fylkestinget kan fastsette regler om kontrollutvalgets og 
revisors kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens 
interesser i selskapet og herunder fastsette hvilke dokumenter mv. som skal 
sendes kommunens eller fylkeskommunens kontrollutvalg og revisor. 
 
Kontrollutvalget og kommunens eller fylkeskommunens revisor skal varsles og har 
rett til å være tilstede på selskapets generalforsamling, samt møter i 
representantskap og tilsvarende organ.» 
 
I departementets merknader til paragrafen fremgår det at eierskapskontrollen 
primært dreier seg om å kontrollere at den som utøver kommunens eierinteresse, 
utøver myndigheten på den måte som er fastsatt i den aktuelle virksomhetsloven 
(for eksempel aksjeloven). 

 
Dersom kommunestyret velger å fastsette regler for selskapskontrollen og dermed 
påvirke innholdet i selskapskontrollen, framgår det av departementets merknad til 
paragrafen at kommunestyret på denne måten ikke kan innskrenke den 
innsynsretten som kontrollutvalget og revisor har etter paragrafens første ledd. 
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Kommunal etat

(koml § 10)

Kommunal 
institusjon

(koml § 11)

Interkomm. 
samarbeid

(koml § 27)

Kommunalt 
foretak

(koml kap 11)

Interkomm. 
selskap

(IKS-lov)

Aksjeselskap

(AS-lov)

Stifting

(Stiftingslova)

Forvaltningsorgan Selvstendige rettssubjekt

Offentlige 
og private 

eiere

Offentlige eiere Ingen 
eiere

Interkomm. 
samarbeid

(koml § 28 a-c)

I tillegg gir koml. § 80 en innsynsrett i selskaper som fullt ut – direkte eller 
indirekte – er eid av kommuner/fylkeskommuner. Denne retten gjelder for 
kommunens/fylkeskommunens kontrollutvalg, og den som på utvalgets vegne 
utfører selskapskontroll. I den grad det offentlige ikke eier alt, må det foreligge en 
avtale mellom eierne av selskapet. Det kan også legges inn som forutsetning fra 
kommunestyret om at koml. § 80 bør legges til grunn for aksjeselskap hvor 
kommunen går inn på eiersiden. 
 
Figuren under viser ulike organisasjonsformer for kommunal virksomhet. Figuren 
viser at jo lenger mot høyre en går, jo svakere blir kommunestyrets mulighet for 
innsyn og kontroll. Det går et prinsipielt skille ved overgangen mellom 
forvaltningsorgan og selvstendige rettssubjekt. Derfor har man fått bestemmelser 
om selskapskontroll for å sikre informasjon og innsyn i heleide selskapers 
virksomhet (koml. § 80). En stiftelse har ingen eiere, den eier seg selv. Derfor 
faller stiftelser utenfor ordinær selskapskontroll.  

 
Selskapskontroll er først og fremst aktuelt i IKS og AS som i sin helhet eies av 
kommuner og fylkeskommuner og heleide døtre av disse.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 Bestemmelser i forskrift om kontrollutvalg 
Forskrift om kontrollutvalg § 13 omhandler selskapskontroll. Her fremgår det at: 

 
”Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens 
eller fylkeskommunens interesser i selskaper m.m.  

 
Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av 
året etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for 
gjennomføring av selskapskontroll. Planen skal vedtas av kommunestyret eller 
fylkestinget selv som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i 
planperioden.  

Kontrollutvalget avgjør selv hvem som på dets vegne skal gjennomføre 
selskapskontroll.” 
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Det er kommunens kontrollutvalg og revisor som har rett til å kreve de 
opplysninger som finnes påkrevd for deres kontroll, og som dermed kan gis i 
oppdrag å gjennomføre selskapskontroll. Men samtidig er det opp til 
kontrollutvalget å avgjøre hvem som på kontrollutvalgets vegne skal utføre 
selskapskontrollen.  

 
Forskrift om kontrollutvalg § 14 omhandler selskapskontrollens innhold. Her 
fremgår det at: 

 
”Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av 
eierinteressene i de selskaper som er omfattet av slik kontroll, herunder å 
kontrollere om den som utøver kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser 
i selskaper gjør dette i samsvar med kommunestyrets/fylkestingets vedtak og 
forutsetninger (eierskapskontroll).  

 
Selskapskontrollen kan også omfatte forvaltningsrevisjon, jfr. forskrift om revisjon i 
kommuner og fylkeskommuner kap. 3.” 

 
I følge departementets merknader til § 14 avgjør kontrollutvalget selv om 
selskapskontrollen i tillegg til eierskapskontroll også skal omfatte 
forvaltningsrevisjon i selskapet. Siden forvaltningsrevisjon er en form for revisjon, 
følger det at denne delen av selskapskontrollen, i motsetning til 
eierskapskontrollen, ikke kan utføres av kontrollutvalgets sekretariat.  
 
Forskrift om kontrollutvalg § 15 omhandler rapportering om selskapskontrollen, 
hvor det fremgår: 

 
”Kontrollutvalget fastsetter selv hvordan utført selskapskontroll skal rapporteres til 
utvalget, herunder hvilket innhold slik rapport skal ha. Et selskap som er omfattet 
av selskapskontrollen, og den som utøver kommunens eierfunksjon, skal alltid gis 
anledning til å gi uttrykk for sitt syn på de forhold som omtales i rapporten. 
Eventuelle kommentarer skal fremgå av rapporten.  

 
Med utgangspunkt i planen for gjennomføring av selskapskontroll skal 
kontrollutvalget avgi rapport til kommunestyret eller fylkestinget om hvilke 
kontroller som er gjennomført samt om resultatene av disse.” 
 
I følge bestemmelsen er det opp til kontrollutvalget selv å fastsette hvordan utført 
selskapskontroll skal rapporteres til kontrollutvalget, herunder hvilket innhold 
rapporten skal ha. 

 
Selskapet og den som utøver eierfunksjonen har uttalerett til rapporten. 
Eventuelle kommentarer skal fremgå av rapporten. Av departementets merknader 
framgår det at det kan være naturlig at rapporter om gjennomført selskapskontroll 
videreformidles fortløpende til kommunens øverste organ.  
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Selskapskontroll
Kommuneloven §§ 77 nr. 5 (hjemmel) og 80 (innsynsrett)

Forskrift om kontrollutvalg – kap. 6

Eierskapskontroll

Obligatorisk

Utfører:
Sekretariatet,

revisjonen eller andre

Forvaltningsrevisjon

Frivillig

Utfører:
Kvalifisert og

uavhengig revisor

Omfatter kommunalt eierskap i:
IKS’er, aksjeselskaper og interkommunalt samarbeid som er egne rettssubjekter

MEN innsynsretten i § 80 kan kun benyttes overfor selskaper som fullt ut – direkte 
eller indirekte – er eid av kommuner/fylkeskommuner

Selskapskontroll
Kommuneloven §§ 77 nr. 5 (hjemmel) og 80 (innsynsrett)

Forskrift om kontrollutvalg – kap. 6

Eierskapskontroll

Obligatorisk

Utfører:
Sekretariatet,

revisjonen eller andre

Forvaltningsrevisjon

Frivillig

Utfører:
Kvalifisert og

uavhengig revisor

Omfatter kommunalt eierskap i:
IKS’er, aksjeselskaper og interkommunalt samarbeid som er egne rettssubjekter

MEN innsynsretten i § 80 kan kun benyttes overfor selskaper som fullt ut – direkte 
eller indirekte – er eid av kommuner/fylkeskommuner

4 Innhold i selskapskontrollen 
 

Figuren under er hentet fra NKRFs veileder «Selskapskontroll – fra A-Å» og viser 
at selskapskontrollen består av en obligatorisk eierskapskontroll og en frivillig 
forvaltningsrevisjon. Forklaring på forskjellen mellom de to typene følger under.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Innholdsmessig deles selskapskontroll i to komponenter – eierskapskontroll og 
forvaltningsrevisjon. Eierskapskontroll er den obligatoriske delen av 
selskapskontroll (Kontrollutvalget skal påse …), jfr. forskrift om kontrollutvalg § 14 
første ledd. Den omfatter kontroll med forvaltningen av kommunens 
eierinteresser, herunder å kontrollere om den som utøver eierinteressene gjør 
dette i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger. 

 
Forvaltningsrevisjon er den frivillige delen av selskapskontroll 
(Selskapskontrollen kan også omfatte …), jfr. forskrift om kontrollutvalg § 14 
andre ledd, og er nærmere omtalt i forskrift om revisjon kapittel 3 (§§ 6 – 8), jfr. 
forskrift om kontrollutvalg kapittel 5 (§§ 9 – 12) og RSK 001 Standard for 
forvaltningsrevisjon. Den omfatter systematiske vurderinger av økonomi, 
produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og 
forutsetninger, jfr. forskrift om revisjon § 7 første ledd. 
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5 Gjennomføring og rapportering av kontrollen 
 

5.1 Gjennomføring 
Kontrollutvalget vurderer selv omfanget av selskapskontroller og hvilke kontroller 
som skal gjennomføres med utgangspunkt i plan for selskapskontroll. Utvalget 
kan, i den grad de finner det nødvendig, be om at aktuelle selskaper oversender 
relevante dokumenter. Kontrollutvalget kan gjøre endringer i planen hvis 
forutsetningene skulle endre seg.  

 
Selskapskontrollen gjennomføres av Agder Kommunerevisjon IKS i tråd med det 
kontrollutvalget har bestemt.  

 
Kontroller i selskaper som har flere eierkommuner bør i størst mulig grad 
koordineres.  

 

5.2 Rapportering 
Rapport etter gjennomført selskapskontroll legges frem for behandling i 
kontrollutvalget. Etter kontrollutvalgets behandling oversendes rapporten 
kommunestyret.  

 
Kontrollutvalget rapporterer også om gjennomført selskapskontroll i sin årsrapport 
som legges fram for kommunestyret. Hvis kontrollutvalget har gjort endringer i 
plan for selskapskontroll vil dette framgå av årsrapporten. 
 
 

6 Selskapstyper som omfattes 
 

Selskapskontroll omfatter alt kommunalt eierskap som er organisert med hjemmel 
i andre lover enn kommuneloven samt interkommunalt samarbeid etter koml. 
kapittel 5 og som er egne rettssubjekt. Inkludert er dermed interkommunale 
selskaper (IKS), aksjeselskaper og samvirkeforetak. Utenfor rekkevidden av 
selskapskontroll er f.eks. kommunale foretak (KF) organisert etter koml. kapittel 
11 eller interkommunalt samarbeid etter koml. kapittel 5 og som ikke er eget 
rettssubjekt. Heller ikke stiftelser omfattes av regelverket om selskapskontroll. 

 
Kontrollutvalgets plikt til å gjennomføre selskapskontroll påvirkes ikke av 
eierskapets omfang eller av hvem som eventuelt er medeiere. 
Selskapskontrollens innhold og omfang kan imidlertid påvirkes av dette. F.eks. vil 
rammene for forvaltningsrevisjon være påvirket av manglende innsynsrett etter 
koml. § 80, i selskaper som ikke fullt ut – direkte eller indirekte – er eid av 
kommuner. I slike tilfeller må forvaltningsrevisjon basere seg på innsyn i åpne 
kilder eller alternativt på et utvidet innsyn etter særskilt avtale med de øvrige 
eierne. 
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Iveland kommune forvalter store verdier. Verdiene eies gjennom interkommunalt 
samarbeid, interkommunale selskap eller aksjeselskap. Under følger en kort 
beskrivelse av de ulike selskapsformene. 
 

6.1 Interkommunale selskaper 
Interkommunalt selskap (IKS) er en organisasjonsform for selskaper innen 
offentlig sektor der flere kommuner er eiere. Selskapsdriften reguleres av Lov 
om interkommunale selskaper. Selskapene øverste organ er representant-
skapet. Selskapet ledes av et styre som velges av representantskapet. 
Interkommunale vannverk, arkivdrift og regionmuseer er typiske funksjons-
områder for interkommunale selskaper. Det er viktig å merke seg at fordi et 
selskap eies av en eller flere kommuner, så betyr ikke dette automatisk at det er 
et interkommunalt selskap. 
 

6.2 Interkommunalt samarbeid 
Interkommunalt samarbeid innebærer at kommuner kan organisere definerte 
prosjekter med utgangspunkt i kommunelovens § 27. Formålet med 
organiseringen er å etablere retningslinjer for samarbeidet og innebærer gjerne 
at det etableres en egen administrasjon for å ivareta oppgavene man er enige 
om å løse i fellesskap. Samarbeidet har som hovedregel ikke egne 
inntekter ut over tilskudd og lignende fra andre, men er basert på at kommunene 
dekker kostnader etter en avtalt fordelingsnøkkel. 

 

6.3 Aksjeselskaper 
Et aksjeselskap (forkortet AS) er et selskap hvor eierne har betalt inn en 
aksjekapital fordelt på antall aksjer i selskapet. Eierne har som utgangspunkt 
ikke noe personlig ansvar for selskapets gjeld ut over den aksjekapital som 
eierne har skutt inn. Selskapets øverste organ er generalforsamlingen, hvor 
aksjonærene normalt har stemmerett vektet etter andelen av aksjene de eier 
(selskapsvedtektene kan spesifisere enkelte aksjer som stemmerettsløse).  
Et aksjeselskap ledes av et styre som velges av generalforsamlingen. Styret 
tilsetter daglig leder. 
 

6.4 Organisering av kommunal virksomhet 

Kort oppsummert kan kommuner velge å organisere sin virksomhet på følgende 
ulike måter: 

 som kommunal etat (del av kommunen som juridisk subjekt) 

 som kommunalt foretak etter kommunelovens kapittel 11 (del av kommunen 
som juridisk person) 

 som interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27 uten at det er et 
eget rettssubjekt (del av kommunen som juridisk person) 

 som interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27 som eget 
rettssubjekt  

 som vertskommunesamarbeid (kommuneloven § 28) 

 som interkommunalt selskap (eget rettssubjekt) 

http://no.wikipedia.org/wiki/Kommune
http://no.wikipedia.org/wiki/Vannverk
http://no.wikipedia.org/wiki/Arkiv
http://no.wikipedia.org/wiki/Museum
http://no.wikipedia.org/wiki/Selskap_(jus)
http://no.wikipedia.org/wiki/Aksjekapital
http://no.wikipedia.org/wiki/Aksje
http://no.wikipedia.org/wiki/Gjeld
http://no.wikipedia.org/wiki/Generalforsamling
http://no.wikipedia.org/wiki/Stemmerett
http://no.wikipedia.org/wiki/Selskapsvedtekter
http://no.wikipedia.org/wiki/Styre
http://no.wikipedia.org/wiki/Daglig_leder
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 som aksjeselskap (eget rettssubjekt) 

 som stiftelse (stiftelsen er selveiende/ingen eierorgan) 
 
 

7 Iveland kommunes eierinteresser i ulike selskaper 
 

Under følger en oversikt over de ulike selskapene der kommunen er eier eller 
medeier i. Oversikten bygger på informasjon fra kommunen, offentlige registre og 
vår kjennskap til de kommunale selskapene.  
 
I vedlegg 1 gis det også en oversikt over selskapene kommunen har eierinteresse 
i, og en nærmere beskrivelse av hvert selskap. Eventuelle nye selskaper som 
kommunen investerer i vil også omfattes av selskapskontrollen, jf. koml. § 80.  
Selskapsoversikten kan inndeles i følgende kategorier: 
 

 
Heleide aksjeselskaper (direkte eller gjennom annet heleid AS) 
 
Kommunen har pr. dato ingen heleide aksjeselskap. 
 
 
Andre aksjeselskaper med kun offentlige eierinteresser 

 Setpro AS 
 
 
Interkommunale selskap og samarbeid  

 Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS 

 Setesdal Brannvesen IKS 

 Setesdalsmuseet IKS 

 Aust-Agder museum og arkiv IKS 

 Agder Kommunerevisjon IKS 

 Konsesjonskraft IKS 

 Setesdal IKT (KL § 27) 

 Agder Sekretariat (KL § 27) 
 
 
Aksjeselskaper/andre selskaper som også har private eierinteresser (kan omfattes) 

 Agder Energi AS 

 Aust-Agder Næringsselskap AS 

 LL Setesdal Bilruter 

 Setesdal Informasjons og Kompetansenter AS 

 Radio Loland SA 

 USUS AS 

 AT Skog SA  

 Kommunekraft AS 
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8 Plan for selskapskontrollen i Iveland kommune  
 

Planen bør inneholde en oversikt over alle selskaper som kommunen har 
interesser i. Det bør kort angis hva selskapenes formål er, og det bør inngå en 
generell risiko- og vesentlighetsvurdering på det nivå som finnes hensiktsmessig. 
Eventuelle planer om forvaltningsrevisjon i selskaper gjennomføres etter avtale 
med kontrollutvalget.  
 
For å få en rasjonell og fleksibel gjennomføring av selskapskontrollen bør 
kommunestyret vedta at kontrollutvalget ved behov kan foreta endringer i planen i 
planperioden. 

 

8.1 Eierskapskontroll  
Revisjonen har utarbeidet dette forslaget til retningslinjer for gjennomføring av 
selskapskontrollen: 

 

 Informasjonsinnsamling og kartlegging: 
o Fremskaffe en oversikt over kommunens eierandeler i selskaper som 

kommer inn under selskapskontrollen samt en angivelse av selskapenes 
formål og type virksomhet. 

o Kartlegge kommunens intensjon med det enkelte selskapet 
(plan/strategi). Dette vil danne utgangspunkt for eierskapskontrollen, og 
bør fremgå av vedtak og forutsetninger som ligger til grunn for 
opprettelsen av selskapet. For ytterligere å kartlegge hensikt og 
intensjon kan det være aktuelt å gjennomgå relevante dokumenter som 
årsregnskap, styrets årsberetning, protokoller mv. 

o Kartlegge hvem som har opptrådt på kommunens vegne i styrer, 
representantskap og på generalforsamlinger de siste 2 årene, og om det 
er utarbeidet egen instruks eller mandat for personer som opptrer på 
vegne av kommunen. 

o Undersøke om det er gitt opplæring eller informasjon om ansvaret som 
representantskaps- eller styremedlem i de aktuelle selskaper. 

o Kartlegge om kommunen har et arkivsystem for stiftelsesdokumenter, 
regnskaper, vedtekter mm for de selskapene kommunen er medeier i. 

o Undersøke hvorvidt det skjer rapportering til politiske organer om 
utviklingen i de selskaper kommunen eier eller har eierandeler i. 
 

 Risiko- og vesentlighetsvurdering for kommunens eierinteresse i de aktuelle 
selskaper (betydning for ressursinnsats ved selskapskontrollen). Risiko relatert 
til eierskapskontrollen er sannsynligheten for at virksomheten avviker fra 
kommunestyrets vedtak og forutsetninger, og sannsynligheten for at 
virksomheten ikke drives i henhold til lov og regler og på en økonomisk 
forsvarlig måte. Vesentlig knyttet til eierskapskontrollen kan defineres som den 
betydning selskapet har for kommunen. Vesentlighet består av både en 
kvalitativ og en kvantitativ vurdering. 
 

 Vurdere selskapets vedtekter mot kommunestyrets forutsetninger for 
etableringen. 
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 Kontroll med at virksomheten foregår i henhold til gjeldende lover og regler, 
herunder innenfor de rammer som vedtektene gir. 

 

 Kontroll med at virksomheten foregår innenfor rammene av kommunens vedtak 
og forutsetninger. 

 

 Vurdering av den enkelte virksomhet sett fra et eierperspektiv (f. eks. 
kapitalgrunnlag, avkastning, overordnet regnskapsanalyse, større avvik mellom 
regnskap og budsjett). 

 

 Andre forhold (etter nærmere vurdering av den enkelte virksomhet). 
 

 Vurdere om den som utfører selskapskontrollen bør delta på 
representantskapsmøter og/eller generalforsamlinger. 

 

 Utarbeide utkast til rapport for selskaper som omfattes av eierskapskontrollen. 
 

 Innhente uttalelser fra selskaper som omfattes av eierskapskontrollen og den 
som utøver kommunens eierfunksjon på forhold som omtales i utkast til rapport 
om utført kontroll. 

 

 Rapportering av utført selskapskontroll til kontrollutvalg og kommunestyret 
(kontrollutvalget fastsetter omfang og hyppighet av kontrollen). 

 

 Har konstitueringen av selskapets organer skjedd i forhold til det aktuelle 
lovverket? Dette gjelder ved selskapsetablering.  

 

 Kontroll av åpningsbalansen i den fristilte virksomheten (er de verdier som 
kommunen avgir til virksomheten i overensstemmelse med kommunestyrets 
vedtak og forutsetninger og står de i et rimelig forhold til motytelsen i form av 
aksjer, innskuddskapital eller lignende). 

 
 
Ved gjennomføring av selskapskontroll for et selskap utarbeides det problem-
stillinger sett i forhold til et eierperspektiv (kommunen) og et selskapsperspektiv. 
Ved forvaltningsrevisjon i selskaper utarbeides det revisjonskriterier i samsvar 
med RSK 001. 

 

8.2 Selskapskontroll og forvaltningsrevisjon 
Kommunen avgjør selv om det i tillegg til eierskapskontrollen også skal utføres 
forvaltningsrevisjon i selskapet. Kontrollutvalget kan fatte vedtak om eventuelle 
forvaltningsrevisjonsprosjekter som ønskes utført som en del av 
selskapskontrollen. 
 

8.3 Risiko og vesentlighetsvurdering 

Følgende kriterier vil være relevante i forbindelse med en risikovurdering: 



AAggddeerr  KKoommmmuunneerreevviissjjoonn  IIKKSS                                                         

 

  Side 14 av 16
   

o risiko for at selskapet ikke driver i tråd med kommunestyrets vedtak og 
forutsetninger 

o risiko for at selskapet ikke driver i tråd med lover og regler og på en 
økonomisk forsvarlig måte 

o risiko for at den som forvalter kommunens eierinteresser i selskapet ikke 
gjør dette i samsvar med kommunens vedtak og forutsetninger 

 
Når det gjelder vurdering av hvor vesentlige selskapene er for kommunen 
(vesentlighetsvurdering) vil disse kriteriene være relevante: 
o selskapets tjenestetilbud til kommunens innbyggere 
o selskapets samfunnsmessige ansvar 
o kommunens eierandel 
o økonomisk gevinst- og tapspotensial 
o kommunens motiv for eierskapet 

 
På bakgrunn av ovennevnte har revisjonen lagt følgende kriterier til grunn for 
analysen for prioritering av selskapskontroll: 
o selskap der det er avdekket mulige risikoforhold 
o selskap som har et samfunnsmessig ansvar 
o selskap som har direkte tjenestetilbud til kommunens innbyggere 
o selskap som leverer virksomhetskritiske tjenester til kommunen 
o selskap som er heleide av kommunen 
o selskap der kommunen har omfattende eierinteresser (aksjepost eller 

eierandel) 
o økonomisk gevinst- og tapspotensiale for kommunen 
o etikk og omdømme 

 
For det enkelte selskap er risikoen og vesentligheten angitt som lav (L), middels 
(M) eller høy (H). Det kan også være noen selskap hvor risiko og vesentlighet er 
angitt til L/M eller M/H. Risiko- og vesentlighetsvurderingen angir hvor aktuelt 
revisjonen vurderer at det er å foreta selskapskontroll knyttet opp mot ulike 
faktorer som selskapets omsetning, lover og regler, antall ansatte, betydning for 
eieren, tidligere gjennomført selskapskontroll m.m. 

 

8.4 Prioriteringer i denne planperioden 
Revisjonens mål er at denne planen for selskapskontroll skal gi et godt grunnlag 
for kontrollutvalget til å bestemme hvilke selskaper man skal foreta 
selskapskontroll i for den inneværende valgperioden 2015-2019. 

 
Planen for selskapskontroll er basert på en risiko- og vesentlighetsvurdering 
med sikte på å identifisere behovet for selskapskontroll i de ulike selskapene. 
Vi har identifiserte risikoområder og angitt hvor vesentlige selskapene er for 
kommunen, og gjennom dette arbeidet gitt en samlet risiko og vesentlighet for 
det enkelte selskap. Basert på denne vurderingen er det nedenfor gitt forslag til 
hvilke selskaper som det bør gjennomføres eierskapskontroll i og eventuelt 
forvaltningsrevisjon. Disse selskapene er i hovedsak vurdert til å ha en risiko og 
vesentlighet på middels/høy (M/H) eller høy (H).  
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Der det er flere kommuner som har eierinteresser i de samme selskapene, 
anbefaler revisjonen at det som hovedregel bør gjennomføres koordinerte 
kontroller i disse selskapene.  
 
Revisjonen vil anbefale at kontrollutvalget velger hvilke selskap de vil foreta 
selskapskontroll i denne valgperioden ut fra listen nedenfor. Selskapene er ikke 
satt opp i prioritert rekkefølge. Revisjonen anbefaler i tillegg at planen skal være 
dynamisk, slik at kontrollutvalget kan foreta omprioritering i perioden. 
 

 Aust-Agder museum og arkiv IKS 

 Konsesjonskraft IKS 

 Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS (gjennomført i 2013) 

 Setesdal Brannvesen IKS 

 Setesdal IKT 
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9 Vedlegg 

 

9.1 Vedlegg 1 – Beskrivelse av selskapene 
 

 



Agder Sekretariat 
 
Kontrollutvalget i Iveland kommune   Sak 04/20 
        Møtedato: 14.02.20 
        Saksbehandler: ILA 
 
 
SAK 04/20  KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN 2020 
 
Bakgrunn for saken: 
 
Normalt sett er det behov for rundt 5 møter i kontrollutvalget årlig. Min anbefaling er at det 
settes opp 3 møter våren 2020 og to møter høsten 2020. Ved behov kan det selvfølgelig 
avholdes flere møter.  
 
Tidspunkt for behandling av årsregnskapet 2019 er ennå ikke avklart. Kontrollutvalgets 
uttalelse til årsregnskapet skal foreligge før formannskapets behandling. Det vil kunne bli 
behov for å endre på kontrollutvalgets møte i mai for å få det til å passe med formannskapets 
og kommunestyrets behandling av årsregnskapet. 
 
Årsplanen angir planlagt aktivitet i kontrollutvalget med saker og orienteringer gjennom året. 
Det er tanken at årsplanen skal være et arbeidsdokument som endres etter behov.  
 
For øvrig anbefaler jeg at det allerede nå tenkes på hvilke tema det ønskes orientering om på 
møtene.  
 
Basert på tidligere erfaringer foreslås følgende som kontrollutvalgets årsplan for 2020: 
 
 
Dag/tidspunkt Saker Orienteringer 
Februar 
14.02.2020 

Årsplan 2020 
Innspill til RVA 

Orientering fra rådmannen 
Orientering fra regnskapsrevisor 

April/Mai 
xx.xx.xxxx? 

Årsmelding KU 2019 
 

 

Juni 
xx.xx.xxxx? 

Årsregnskap 2019 
RVA  

Årsmelding/årsregnskap 

September/Oktober 
xx.xx.xxxx? 

Budsjett Kontroll og tilsyn 2021 Planlegging av revisjonen 

November 
xx.xx.xxxx? 

Kontrollutvalgets årsplan 2021  

 
 
 
Forslag til vedtak: 

 
Forslag til årsplan 2020 for kontrollutvalget vedtas. 
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SAMMENDRAG  
 
Agder Kommunerevisjon IKS har i dette forvaltningsrevisjonsprosjektet undersøkt 
Midt-Agder barneverntjeneste. Vi har sett på barneverntjenestens behandling av 
meldinger og undersøkelser for barn og unge bosatt i Evje og Hornnes kommune, 
samt undersøkt internkontroll og økonomiske forhold ved barnevernsamarbeidet.  
 
I rapportens første problemstilling så vi nærmere på utviklingen i barnevernsaker. 
Gjennomgangen viser at det samlet sett har vært en økning i antall mottatte bekym-
ringsmeldinger i Evje og Hornnes kommune de senere årene. I 2018 var det imidler-
tid en nedgang i mottatte meldinger på rett under 40 %. Barneverntjenesten har selv 
sett nærmere på hva som kunne være årsaken til dette, uten at de har funnet konkre-
te svar. Andelen bekymringsmeldinger som henlegges varierer noe fra år til år. Vide-
re viser gjennomgangen at antall undersøkelser som gjennomføres hvert år også 
varierer, og avhenger av hvor mange bekymringsmeldinger som går videre til under-
søkelse. En relativt stor andel undersøkelsessaker henlegges uten videre hjelp og 
oppfølging fra barneverntjenesten.  
  
Revisjonen har også sett på bemanningssituasjonen i barnevernet. Midt-Agder bar-
neverntjeneste hadde 22,6 årsverk i 2018, og har økt med 0,2 årsverk siden barne-
vernsamarbeidet startet opp i 2015. Dersom man skal sammenligne bemanningssi-
tuasjonen med andre barneverntjenester, vil det være mest naturlig å se nærmere på 
antall barn pr. årsverk knyttet til saksbehandling. Midt-Agder barneverntjeneste ligger 
noe over landsgjennomsnittet når det gjelder antall barn per saksbehandler. 
 
I rapportens andre problemstilling undersøkte vi barneverntjenestens arbeid med 
meldinger om bekymring. Vi har gjennomgått halvparten (24) av bekymringsmel-
dingene for Evje og Hornnes kommune hvor det ble konkludert med henleggelse i 
perioden 2015-2018. Revisjonens gjennomgang viser at det er ulike årsaker til at 
barneverntjenesten henlegger meldinger; i stor grad skyldes det at barneverntjenes-
ten vurderer at bekymringen ikke gir grunnlag for å åpne en undersøkelsessak. En 
del meldinger henlegges også på grunn av flytting eller at barnet/familien ikke er bo-
satt i kommunen. 
 
Videre har revisjonen sett nærmere på barneverntjenestens saksbehandling av be-
kymringsmeldinger. Vår vurdering er at Midt-Agder barneverntjeneste i all hovedsak 
har en tilfredsstillende behandling av meldinger om bekymring. Det foreligger imidler-
tid et forbedringspotensial knyttet til gjennomgang/konklusjon av bekymringsmel-
dinger samt å gi skriftlig tilbakemelding til melder.   
 
I rapportens tredje problemstilling så vi nærmere på barneverntjenestens arbeid 
med undersøkelser. Vi har gjennomgått 50 undersøkelsessaker fra perioden 2015-
2018 som konkluderte med henleggelse. Gjennomgangen viser at det er ulike årsa-
ker til at undersøkelsessaker henlegges; en stor andel undersøkelser blir henlagt 
som følge av at barneverntjenesten vurderer at barnet/familien ikke har behov for 
tiltak. Videre har også mange saker blitt henlagt fordi barnet/familien får hjelp fra 
andre instanser, fordi barn/foresatte ikke ønsker hjelp fra barnevernet eller fordi fami-
lien flytter. Revisjonen valgte å stille spørsmål ved en undersøkelse; bakgrunnen for 
dette var at det ikke forelå tilstrekkelig dokumentasjon på hva barneverntjenesten 
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hadde foretatt seg i løpet av undersøkelsesperioden eller hvilke vurderinger som var 
blitt gjort i forbindelse med henleggelsen. 
 
Revisjonen har også sett på barneverntjenestens saksbehandling av undersøkelser. 
Gjennomgang viser at behandlingen av undersøkelsessaker avviker fra lovverk og 
interne rutiner ved flere tilfeller. Dette knytter vi særlig til dokumentasjon av samtyk-
ke, dokumentasjon av innhentede opplysninger og barneverntjenestens egne vurde-
ringer, oppstartstidspunktet for undersøkelsen og tilbakemelding til melder etter at 
undersøkelsen er avsluttet. Revisjonen vil imidlertid påpeke at det synes å være en 
positiv utvikling i behandlingen av undersøkelsessaker fra 2015 og frem til de senes-
te sakene vi har undersøkt fra 2018.   
 
I rapportens fjerde problemstilling undersøkte vi om Midt-Agder barneverntjeneste 
har etablert en internkontroll som sikrer at tjenesten samsvarer med lovkravene og 
vedtatte målsettinger på barnevernområdet. Revisjonens gjennomgang viser at bar-
neverntjenesten har etablert internkontroll etter internkontrollforskriften, men at denne 
ikke har blitt fulgt opp i tilstrekkelig grad. Gjennomgang av enkeltsaker viser at prak-
sis avviker fra rutiner ved flere tilfeller, og etter revisjonens vurdering synes ikke bar-
nevernleder å være tilstrekkelig informert om dette. Dette innebærer at svikt kan ha 
forekommet uten at dette har blitt fanget opp av ledelsen og rapportert videre til 
kommunene i samarbeidet.  
 
Barnevernleder utarbeider månedlige rapporter både til administrasjonen og politisk 
nivå i Evje og Hornnes kommune, i tillegg lages det årsrapport for barnevernssamar-
beidet. Etter revisjonens vurdering bidrar dette til at kommunen har mulighet til å hol-
de tilstrekkelig kontroll med det som skjer på barnevernfeltet selv om de inngår i et 
interkommunalt samarbeid om barneverntjenester.  
 
I rapportens femte problemstilling har vi sett nærmere på økonomiske forhold ved 
barnevernsamarbeidet. Vi har undersøkt om det er etablert tilstrekkelige rutiner for 
økonomirapportering til samarbeidskommunene, samt foretatt en kontroll av kost-
nadsfordelingen mellom kommunene i samarbeidet. Revisjonens gjennomgang viser 
at barneverntjenesten har utarbeidet rutiner for økonomirapportering. Administrasjo-
nen i Evje og Hornnes kommune opplever at rutinene etterleves og rapporteringen 
fra barneverntjenesten anses som tilfredsstillende. Når det gjelder kostnadsfordeling-
en mellom kommunene, vurderer revisjonen at det foreligger forbedringspotensial 
knyttet til avregningen av administrasjonskostnader.  
 
Agder Kommunerevisjon IKS vil gi følgende anbefalinger til Midt-Agder barneverntje-
neste:  
 

x Revisjonen anbefaler at Midt-Agder barneverntjeneste utarbeider et system for 
konklusjon av meldinger som viser at saken har blitt drøftet og konkludert av 
mer enn en person. Dette vil bidra til å sikre en forsvarlig saksbehandling av 
mottatte meldinger, jf. bvl. § 1-4.  

 
x Revisjonen anbefaler at barneverntjenesten sikrer at samtykke er dokumentert 

i den enkelte sak, jf. forvaltningsloven § 13a nr.1.  
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1 INNLEDNING 
  

1.1 Hva er forvaltningsrevisjon?  
 
Ifølge kommunelovens § 77 nr. 4 er forvaltningsrevisjon «systematiske vurderinger 
av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut i fra kommunestyrets eller 
fylkestingets vedtak og forutsetninger». En forvaltningsrevisjon har som formål å gi 
de folkevalgte i kommunen informasjon om administrasjonens oppfølging og resultat 
av vedtak foretatt i kommunestyret. En slik undersøkelse kan virke som en kontroll-
mekanisme mellom kommunestyret og administrasjonen, samtidig som den også har 
betydning for læring i organisasjonen1. Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave i 
kommuner og fylkeskommuner, og det er kontrollutvalget i den enkelte kommu-
ne/fylkeskommune som skal påse at revisjon blir gjennomført. 
 
Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) har utarbeidet RSK 001 Standard for for-
valtningsrevisjon, som angir hva som er god kommunal revisjonsskikk i forvaltnings-
revisjon. Standarden gir blant annet veiledning i hvordan en forvaltningsrevisjon kan 
planlegges, gjennomføres og rapporteres. Forvaltningsrevisjonen av Midt-Agder bar-
neverntjeneste er gjennomført i tråd med RSK 001.  
 

1.2 Bestilling 
 
Agder Kommunerevisjon IKS har utarbeidet en overordnet analyse for Evje og Horn-
nes kommune for perioden 2015-2019. I analysen peker revisjonen på områder hvor 
det kan være aktuelt å gjennomføre forvaltningsrevisjonsprosjekter. Ett av temaene 
som ble tatt opp i analysen var barnevern. Plan for forvaltningsrevisjon ble vedtatt i 
kommunestyret, sak 89/16, med dette som ett av de prioriterte områdene for forvalt-
ningsrevisjon i perioden.  
 
I møte i kontrollutvalget ble det fattet følgende vedtak i sak 12/18:  
 

Kontrollutvalget vil be Agder Kommunerevisjon om å lage en prosjektplan for 
forvaltningsrevisjonsprosjektet «barnevern».  
 

Revisjonen la frem forslag til prosjektplan, sak 15/18, som ble vedtatt av kontrollut-
valget. Dette er bakgrunnen for at revisjonen nå legger frem en forvaltningsrevisjon 
av Midt-Agder barneverntjeneste. 

 

1.3 Formål og problemstillinger 
 
Barneverntjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan ska-
de deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid, jf. 
bvl. § 1-1. Evje og Hornnes kommune deltar i et samarbeid om barneverntjenester 
med Vennesla og Iveland - Midt-Agder barneverntjeneste. Samarbeidet startet opp i 
2015 med Vennesla som vertskommune. I dette forvaltningsrevisjonsprosjektet vil vi 
                                                
1 NKRF, Veileder i forvaltningsrevisjon, s.16. Hentet fra 
http://www.nkrf.no/filarkiv/File/Publikasjoner/Veileder_i_forvaltningsrevisjon_NKRF__2016_04_25.pdf  

http://www.nkrf.no/filarkiv/File/Publikasjoner/Veileder_i_forvaltningsrevisjon_NKRF__2016_04_25.pdf
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se nærmere på Midt-Agder barneverntjeneste, og vi vil belyse følgende problemstil-
linger:   
 

1) Hvordan har utviklingen i barnevernsaker vært de senere årene?   
 
Det vil først og fremst være sentralt å beskrive utviklingen i barnevernsaker. Vi vil se 
nærmere på utviklingen i antall mottatte bekymringsmeldinger og gjennomførte un-
dersøker i Evje og Hornnes kommune, i Midt-Agder barneverntjeneste og i landet for 
øvrig. I denne forbindelse vil det også være relevant å se på ressurssituasjonen i 
barnevernet.  
 

2) Har barneverntjenesten en tilfredsstillende behandling av meldinger om 
bekymring?  

 
Når barnevernet mottar en melding om bekymring må barneverntjenesten vurdere 
om meldingen skal undersøkes nærmere eller om meldingen skal henlegges, jf. bvl. 
§ 4-2.  
 
I 2018 kom det inn 46 bekymringsmeldinger på barn og unge som er bosatt i Evje og 
Hornnes kommune. Av disse ble 9 meldinger henlagt allerede ved meldingsavklaring. 
Ved å gå gjennom et utvalg henlagte bekymringsmeldinger fra perioden 2015-2018, 
vil revisjonen se nærmere på hva som er bakgrunnen for at meldinger blir henlagt og 
undersøke om barneverntjenesten har en tilfredsstillende behandling av meldinger.   
 

3) Har barneverntjenesten en tilfredsstillende gjennomføring av undersø-
kelser?  

 
Bekymringsmeldinger som ikke henlegges, skal undersøkes nærmere av barnevern-
tjenesten. Hensikten med undersøkelsen er å kartlegge barnets hjelpe- og omsorgs-
behov og gi barneverntjenesten grunnlag for å kunne vurdere om det er behov for 
hjelpetiltak etter barnevernloven, jf. bvl. § 4-3.  
 
I 2018 ble det avsluttet 53 undersøkelser for barn og unge som oppholder seg i 
kommunen. 34 av undersøkelsene konkluderte med henleggelse uten videre hjelp og 
oppfølging fra barnevernet. Revisjonen vil i problemstilling 3 se nærmere på hva som 
er bakgrunnen for at undersøkelser blir henlagt og om barneverntjenesten har en 
tilfredsstillende gjennomføring av undersøkelser.   
 

4) Er det etablert tilstrekkelig internkontroll i barneverntjenesten?  
 
Ifølge barnevernloven § 2-1 skal kommunen ha en internkontroll som sikrer at opp-
gaver utføres i samsvar med krav fastsatt i lov eller i medhold av lov. Revisjonen un-
dersøker i problemstilling 4 om det har blitt etablert en tilstrekkelig internkontroll i 
Midt-Agder barneverntjeneste.  
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5) Har barneverntjenesten etablert tilstrekkelige rutiner for økonomirappor-
tering til samarbeidskommunene, og er kostnadsfordelingen mellom 
kommunene i tråd med bestemmelsene i samarbeidsavtalen?    

 
Evje og Hornnes kommune har over flere år hatt et merforbruk sett i forhold til bud-
sjettrammen for barnevern. Som følge av dette vil vi i problemstilling 5 undersøke om 
det er etablert rutiner for økonomirapportering samt se nærmere på kostnadsalloke-
ringen mellom kommunene i barnevernsamarbeidet.  
 

1.4 Tilsyn fra Fylkesmannen 
 
Fylkesmannen førte tilsyn med barneverntjenesten i Evje og Hornnes2 i 2012. Tilsy-
net var en del av et landsomfattende tilsyn med kommunale barneverntjenester og 
omfattet følgende:  
 

- Undersøkelser jf. barnevernloven § 4-3. 
- Evaluering av hjelpetiltak til hjemmeboende barn, jf. barnevernloven § 4-5. 

 
Barns rett til medvirkning var undertema for begge disse områdene. 

 
Ved tilsynet ble det gitt to avvik. Et avvik defineres som mangel på oppfyllelse av krav 
gitt i eller i medhold av lov eller forskrift. 
 
Avvik 1 

Evje og Hornnes kommune sikrer ikke at alle undersøkelser gjennomføres i 
tråd med barnevernloven § 4-3, herunder at barns rett til medvirkning ivaretas i 
denne prosessen.  
 

Avvik 2 
Evje og Hornnes sikrer ikke at alle hjelpetiltak til hjemmeboende barn evalue-
res i tråd med barnevernloven § 4-5, herunder barns rett til medvirkning ivare-
tas i denne prosessen3. 

 
I denne rapporten vil vi avgrense oss fra å se nærmere på hvordan barneverntjenes-
ten arbeider med hjelpetiltak (se kapittel 1.5) – dvs. avvik 2. Det fremgår imidlertid av 
tilsynsrapporten at de to avvikene bygget på mye av det samme, det ble blant annet 
fremhevet:  

- Fristoverskridelser 
- Mangelfull dokumentasjon 
- Manglende evalueringer 
- Rutiner følges ikke 
- Internkontroll4 

 

                                                
2 Revisjonen påpeker at dette tilsynet kun omfattet Evje og Hornnes kommune. Dette var før kommunen begynte å samarbeide 
om barneverntjenester med Iveland og Vennesla.  
3 Fylkesmannen i Aust-Agder, Rapport fra tilsyn med barneverntjenesten i Evje og Hornnes kommune, hentet fra 
https://www.helsetilsynet.no/tilsyn/tilsynsrapporter/aust-agder/2012/evje-og-hornnes-kommune-barneverntjenesten-
hjemmeboende-barn-2011/  
 

https://www.helsetilsynet.no/tilsyn/tilsynsrapporter/aust-agder/2012/evje-og-hornnes-kommune-barneverntjenesten-hjemmeboende-barn-2011/
https://www.helsetilsynet.no/tilsyn/tilsynsrapporter/aust-agder/2012/evje-og-hornnes-kommune-barneverntjenesten-hjemmeboende-barn-2011/
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Da kontrollutvalget bestilte prosjektplanen for forvaltningsrevisjonen ble det fremhe-
vet som ønskelig at revisjonen så nærmere på hvordan kommunen hadde fulgt opp 
dette tilsynet, og dette er forhold som vi har sett nærmere på i arbeidet med rappor-
ten.  
 

1.5 Avgrensning 
 
På bakgrunn av problemstillinger skal det forstås at vi i denne rapporten ønsker å ta 
for oss barneverntjenestens arbeid med meldinger og undersøkelser. Dette innebæ-
rer at vi avgrenser oss fra å undersøke hvordan barneverntjenesten jobber med hjel-
petiltak i hjemmet og vi vil heller ikke se nærmere på forhold knyttet til omsorgsover-
takelse. 
 
Videre har vi avgrenset oss til å se på henlagte meldinger og undersøkelser. Vi un-
dersøker om barneverntjenesten klarer å fange opp de som har behov for hjelp og 
om det iverksettes tiltak ovenfor de barn og unge som har behov for det. Revisjonen 
vil imidlertid presisere at barneverntjenestens saksbehandling skal være den samme 
uavhengig av om undersøkelsen konkluderer med henleggelse eller vedtak om tiltak.  
 
Tidsmessig har vi valgt å avgrense undersøkelsen til å gjelde den siste 3-års perio-
den, det vil si årene 2015-2018. I 2015 ble barneverntjenestene i Evje og Hornnes, 
Iveland og Vennesla slått sammen til en interkommunal barneverntjeneste, Midt-
Agder barneverntjeneste.  
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2 METODE 
 
I de påfølgende avsnitt redegjøres det for metoden som har blitt benyttet for å samle 
inn rapportens datamateriale.  
 
I RSK 001 anbefales det å bruke flere metoder for å samle inn data (triangulering). 
Dette innebærer at de undersøkte forholdene studeres fra flere synsvinkler, at ulike 
metoder benyttes og at det hentes inn informasjon fra flere kilder. Dette reduserer 
faren for at det som beskrives ikke gir oss et fullstendig bilde av situasjonen, og bi-
drar således til å styrke validiteten i datamaterialet. I denne forvaltningsrevisjonsrap-
porten har vi benyttet oss av både kvalitativ og kvantitativ metode.  
 

2.1 Dokumentgjennomgang 
 
Revisjonen har i arbeidet med denne rapporten gjennomgått en rekke ulike doku-
menter:  
 

- Vi har undersøkt sentrale dokumenter som er utarbeidet av kommunen og 
Midt-Agder barneverntjeneste. Planverk, retningslinjer og rutiner for barne-
verntjenestens arbeid har vært vesentlig.  

- Vi har gjennomgått ulike nasjonale veiledere og retningslinjer som er utarbei-
det av blant annet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).  

- Videre har vi satt oss inn i relevant forskning på området og undersøkt tidlige-
re studier som er gjort på barnevern.  

 

2.2 Gjennomgang av saksmapper  
 
Rapportens problemstillinger har hovedsakelig blitt belyst ved gjennomgang av et 
utvalg enkeltsaker.  
 
Ved prosjektets oppstart fikk revisjonen tilgang til barneverntjenestens saksbehand-
lingssystem, Visma Familia. Herfra hentet vi ut en oversikt over innkommende be-
kymringsmeldinger og gjennomførte undersøkelser for årene 2015-2018. Vi har ved 
hjelp av denne oversikten valgt ut tilfeldige saker som vi har gjennomgått nærmere. 
Revisjonen har altså ikke gjennomgått alle barnevernssaker i den gitte perioden, men 
vi vurderer at utvalget er tilstrekkelig for å kunne gi en vurdering av barneverntjenes-
tens behandling av meldinger og undersøkelser. Vi har gjennomgått halvparten av de 
henlagte bekymringsmeldingene i perioden og gjennomgått 50 henlagte undersøkel-
sessaker for Evje og Hornnes kommune.  
 
I forkant av mappegjennomgangen utarbeidet vi et skjema med ulike momenter som 
vi ønsket å undersøke i de enkelte sakene. Skjemaet ble laget med utgangspunkt i 
lovverket, barneverntjenestens egne saksbehandlingsrutiner samt saksbehandlings-
rundskrivet utarbeidet av departementet. Vi valgte i tillegg å opprette egne kategorier 
for å systematisere og kartlegge årsaken til at sakene ble besluttet henlagt av barne-
verntjenesten. Det bemerkes at de valgte kategoriene ikke er offisielle kategorier som 
benyttes av Midt-Agder barneverntjeneste. Kategoriene er utarbeidet av oss for å 
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forsøke å gi et best mulig bilde av hva som er bakgrunnen for at saker henlegges av 
barnevernet.   
 
I rapporten beskriver vi både god praksis og mangler ved barneverntjenestens ar-
beid. Manglene vil få større plass enn beskrivelsen av god praksis da mangler ved 
barneverntjenestens arbeid vil kunne få konsekvenser for barn og foreldre. Sakene vi 
har gjennomgått har vært svært ulike, i rapporten beskriver vi hovedsakelig forhold 
som ikke fremstår som enkelttilfeller.    
 
Barnevernssakene er underlagt taushetsplikt og dette gir noen begrensninger når vi 
skal presentere våre funn. For å sikre barnas/familienes anonymitet har vi gitt gene-
relle eksempler og foretatt omskrivinger der det har vært behov for det. 

 

2.3 Intervjuer/samtaler  
 

Revisjonen har hatt samtaler med personer i Evje og Hornnes kommune, Vennesla 
kommune og Midt-Agder barneverntjeneste.  
 

- Vi hadde oppstartsmøte med konstituert rådmann og rådgiver for oppvekst i 
Evje og Hornnes kommune. 

- Videre har vi hatt møter med barnevernleder og enhetsleder for barn og fami-
lie i Vennesla kommune. 

- Vi har vi også hatt samtaler sekretær i barneverntjenesten, som blant annet 
har ansvar for fakturering, og økonomisjefen i Evje og Hornnes kommune.  

 
Samtalene har gitt relevant informasjon om sentrale forhold ved Midt-Agder barne-
verntjeneste, samtidig som de har bidratt til å bedre forståelsen av de funn som vi har 
gjort ved saks- og økonomigjennomgang.   
 
I tillegg har vi også hatt kontakt med barneverntjenesten og administrasjonen i Evje 
og Hornnes via mail/telefon underveis i prosjektet for å avklare ulike spørsmål.  
 

2.4 Statistikk  
 
I undersøkelsen har vi benyttet oss av statistikk. Vi har hentet ut statistikk fra barne-
verntjenestens egne rapporteringer og saksbehandlingssystem, KOSTRA og Bufdir 
for å belyse utviklingen i bekymringsmeldinger, undersøkelser og ressurssituasjonen 
i barnevernet. 
 

2.5 Regnskapsinformasjon 
 
Vi har også benyttet oss av regnskapsinformasjon. Vi har foretatt en vurdering av 
bokføringer i regnskapet til Vennesla kommune og i Evje og Hornnes kommune, for å 
kunne ta stilling til kostnadsallokeringen i samarbeidet.  
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3 REVISJONSKRITERIER 
 

Revisjonskriterier er en samlebetegnelse på de krav, normer og/eller standarder som 
forvaltningsrevisjonsobjektet skal vurderes i forhold til. Revisjonskriteriene skal være 
begrunnet i, eller utledet av, autorative kilder innenfor det reviderte området. Aktuelle 
revisjonskriterier kan være:  
 
- Lover, forskrifter, forarbeider og rettspraksis 
- Statlige føringer, veiledere og lignende 
- Politiske vedtak, mål og føringer 
- Administrative retningslinjer, mål og føringer 
- Anerkjent teori og forskning på feltet 
 
Revisjonskriteriene danner grunnlaget for å vurdere om det foreligger avvik eller 
svakheter på det reviderte området5. I det følgende presenteres revisjonskriterier 
som er relevante for å undersøke Midt-Agder barneverntjeneste.   
 

3.1 Prinsipper for barnevernets arbeid  
 
Historisk sett har det vært tre overordnede prinsipp som danner grunnlaget for bar-
nevernets arbeid; prinsippet om barnets beste, det biologiske prinsipp og det mildes-
te effektive inngreps prinsipp. De senere årene har imidlertid barns medvirkning og 
innflytelse blitt et stadig viktigere hensyn6.   
 
Barnets beste 
Hensynet til barnets beste fremstår som et grunnleggende prinsipp for barnevernets 
arbeid. Barnevernet skal alltid vurdere om handlinger og avgjørelser vil være til det 
beste for barnet. Dette fremgår blant annet av Grunnloven § 104, FNs barnekonven-
sjon artikkel 3 og barnevernloven § 4-1.  
 
Hva som ligger i betydningen av begrepet barnets beste, er ikke entydig. Begrepet er 
i stadig utvikling og styres blant annet av nyere forskning og endringer i kulturelle 
normer. Av Bufdir sitt saksbehandlingsrundskriv fremgår det  
 

(…) at hva som er barnets beste skal baseres på følgende faglige hensyn: bio-
logiske bånd, tilknytnings- og relasjonskvalitet (eller omsorgsevne) mildeste ef-
fektive inngrep, barnets medvirkning7.  
 

Barns rett til medvirkning og innflytelse  
Videre er barns rett til medvirkning et sentralt hensyn. Barnets rett til å bli hørt i 
spørsmål som gjelder dem selv fremgår blant annet av grunnloven, barnekonvensjo-
nen og barnevernloven.  
 
Av barnevernloven § 1-6 fremgår det at alle barn som er i stand til å danne egne 
synspunkt, skal gis rett til å medvirke i forhold som gjelder dem selv. Barnets syns-

                                                
5 NKRF, Veileder i forvaltningsrevisjon, s.49. Hentet fra 
http://www.nkrf.no/filarkiv/File/Publikasjoner/Veileder_i_forvaltningsrevisjon_NKRF__2016_04_25.pdf 
6 Budfir, Saksbehandlingsrundskrivet. hentet fra https://www.bufdir.no/Barnevern/Fagstotte/saksbehandlingsrundskrivet/#1  
7 Bufdir, Saksbehandlingsrundskrivet. Hentet fra https://www.bufdir.no/Barnevern/Fagstotte/saksbehandlingsrundskrivet/#1  

http://www.nkrf.no/filarkiv/File/Publikasjoner/Veileder_i_forvaltningsrevisjon_NKRF__2016_04_25.pdf
https://www.bufdir.no/Barnevern/Fagstotte/saksbehandlingsrundskrivet/#1
https://www.bufdir.no/Barnevern/Fagstotte/saksbehandlingsrundskrivet/#1
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punkt skal vektlegges i samsvar med barnets alder og modenhet. Ifølge saksbehand-
lingsrundskrivet gjelder retten til medvirkning i hele prosessen og for alle forhold som 
vedrører barnet.  
 
Ifølge barnevernloven § 6-3a og § 7-19 skal det fremgå av vedtaket hva som er bar-
nets synspunkt og hvilken vekt barnets mening tillegges, samt hvordan barnets beste 
er vurdert.  
 
Mildeste effektive inngrep  
Det fremgår av barnevernloven at barnevernet ikke skal anvende mer inngripende 
tiltak enn nødvendig. Dersom det er grunnlag for tiltak, skal barnevernet alltid vurdere 
om et mindre inngripende tiltak vil være til barnets beste. Dette går blant annet frem 
av barnevernloven § 4-12 annet ledd der det skal vurderes om hjelpetiltak kan bidra 
til å skape en forsvarlig omsorgssituasjon, før det kan fattes vedtak om omsorgsover-
takelse. Prinsippet kommer også til syne i § 4-3 ved at undersøkelser ikke skal være 
mer omfattende enn det meldingen tilsier. Dette skal imidlertid ikke være til hinder for 
at barnevernet iverksetter inngripende tiltak når dette er nødvendig; barneverntjenes-
ten skal sikre at barn får rett hjelp til rett tid og at de har en forsvarlig omsorgssitua-
sjon8.  
 
Biologiske bånd  
I barnekonvensjonens artikkel 9 fremgår det at «… et barn ikke skal skilles fra sine 
foreldre med mindre kompetente myndigheter har besluttet at det er nødvendig av 
hensyn til barnets beste9». Det biologiske båndet omtales ikke direkte i barnevernlo-
ven, men det fremgår av saksbehandlingsrundskrivet at lovens utgangspunkt er at 
det normalt sett vil være til barnets beste å vokse opp sammen med sine foreldre. I 
barnevernloven § 4-4 kommer dette prinsippet til syne, her fremgår det blant annet at 
barnevernet skal, så langt det lar seg gjøre, benytte tiltak i hjemmet for å bidra til po-
sitiv endring hos barnet eller familien. Vilkårene for å plassere et barn utenfor hjem-
met er strenge, og tilbakeføring skal normalt sett skje når foreldrene kan gi forsvarlig 
omsorg. Når barnevernet skal vurdere hva som er barnets beste, vil det biologiske 
båndet være viktig.    
 

3.2 Lover og forskrifter 
 
Det er flere lover som er styrende for barneverntjenestens arbeid. I det følgende gjø-
res det rede for relevante lover og forskrifter for forvaltningsrevisjonsprosjektet.   
 

3.2.1 Forvaltningsloven 
 
Forvaltningsloven inneholder saksbehandlingsregler for alle forvaltningsorganer, 
også for barneverntjenesten. I barnevernloven § 6-1 første ledd klargjøres forholdet 
mellom forvaltningsloven og barnevernloven; forvaltningsloven gjelder med de sær-
regler som er gitt i barnevernloven.  
 
 

                                                
8 Bufdir, Saksbehandlingsrundskrivet. Hentet fra https://www.bufdir.no/Barnevern/Fagstotte/saksbehandlingsrundskrivet/#1  
9 Bufdir, Saksbehandlingsrundskrivet. Hentet fra https://www.bufdir.no/Barnevern/Fagstotte/saksbehandlingsrundskrivet/#1  

https://www.bufdir.no/Barnevern/Fagstotte/saksbehandlingsrundskrivet/#1
https://www.bufdir.no/Barnevern/Fagstotte/saksbehandlingsrundskrivet/#1
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Veiledningsplikt 
Forvaltningsorganer har en alminnelig veiledningsplikt innenfor sitt saksområde, jf.§ 
11. Formålet med veiledningen er å gi parter og andre interesserte tilstrekkelig infor-
masjon slik at de kan ivareta sine interesser på en best mulig måte. Omfanget av 
veiledningsplikten må tilpasses det enkelte forvaltningsorgan.  
 
Saksbehandlingstid 
Ifølge forvaltningsloven § 11a skal forvaltningsorganet forberede og avgjøre saken 
uten ubegrunnet opphold. Dersom det forventes at det vil ta lang tid før henvendel-
sen kan besvares, skal det så snart som mulig gis et foreløpig svar der det redegjø-
res for årsaken til dette og når vedkommende kan forvente et svar. Det er dermed 
ikke gitt konkrete saksbehandlingsfrister i forvaltningsloven, men kun et skjønnsmes-
sig uttrykk for tiden som skal brukes på behandlingen av saken.  
 
Konkrete frister for saksbehandlingen av mottatte meldinger og undersøkelser er gitt i 
barnevernloven, jf. kapittel 3.2.2. 
 
Nedtegning av opplysninger 
Det følger av fvl. § 11 d. annet ledd at forvaltningen så vidt mulig skal nedtegne eller 
protokollere nye opplysninger eller anførsler som en part kommer med ved muntlige 
forhandlinger, konferanser eller telefonsamtaler. 
 
Utredningsplikt 
Forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak tref-
fes, jf. lovens § 17 første ledd. Utredningsplikten stiller krav til at forvaltningsorganet 
utreder både faktiske forhold og rettslige sider ved saken.  
 
Enkeltvedtak 
Avgjørelser som gjelder ytelser og tjenester etter barnevernloven regnes som et en-
keltvedtak, jf. bvl. § 6-1 annet ledd.  
 
Forvaltningsloven stiller krav til utforming og innhold i et enkeltvedtak. Vedtaket skal 
som hovedregel være skriftlig, jf. § 23. Hovedregelen er at forvaltningsorganet skal 
begrunne enkeltvedtaket og begrunnelsen skal gis samtidig som vedtaket treffes jf. § 
24 første ledd. Det fremgår av § 25 første ledd at det i begrunnelsen skal vises til de 
regler som vedtaket bygger på, med mindre parten kjenner reglene. Videre skal de 
faktiske forhold som vedtaket bygger på nevnes, eventuelt henvises til tidligere fram-
stilling, jf. § 25 annet ledd. Hovedhensyn som har vært avgjørende ved kommunens 
bruk av skjønn bør nevnes ifølge bestemmelsens tredje ledd.  
 
Forvaltningsorganet skal ifølge § 27 første ledd første punktum underrette partene 
om vedtaket så snart som mulig. Begrunnelsen bør ifølge § 27 annet ledd første 
punktum gjengis i underretningen om vedtaket. Etter bestemmelsens tredje ledd førs-
te punktum skal underretningen gi opplysninger om klageadgang, klagefrister, klage-
instans og nærmere fremgangsmåte ved klage, samt om retten til å se sakens doku-
menter jf. fvl. § 18. 
 
Klage  
Et enkeltvedtak kan påklages av en part eller en annen med rettslig klageinteresse i 
saken, jf. § 28 første ledd. Klagen vil først behandles i det organet som fattet det på-
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klagede vedtaket. Ved behandlingen i dette organet, underinstansen, kan vedtaket 
oppheves, endres eller opprettholdes jf. forvaltningsloven § 33. Dersom underinstan-
sen opprettholder vedtaket skal vedtaket sendes til klageinstansen, som kan foreta 
en ny og selvstendig vurdering av saken10. Videre følger det av fvl. § 29 at klage må 
fremsettes innen 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket kom fram til ved-
kommende part. 
 

3.2.2 Barnevernloven 
 
Barnevernets arbeid er regulert av barnevernloven med tilhørende forskrifter.  
 

Loven skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade de-
res helse og utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid. 
Loven skal bidra til at barn og unge møtes med trygghet, kjærlighet og forstå-
else og at alle barn og unge får gode og trygge oppvekstvilkår, jf. bvl. §1-1.   

 
I denne rapporten undersøker vi prosessen fra barnevernet mottar en melding om 
bekymring til barneverntjenesten eventuelt undersøker saken og vurderer om det er 
behov for tiltak fra barnevernet.     
 
Krav til forsvarlighet 
Av barnevernloven § 1-4 fremgår det at ”tjenester og tiltak etter denne loven skal 
være forsvarlige”.  Forsvarlighetskravet ble lovfestet ved endringer i barnevernloven i 
2014:  
 

Forsvarlighetskravet innebærer at tjenestene må holde tilfredsstillende kvalitet, 
ytes i tide og i et tilstrekkelig omfang. Det handler blant annet om hva som er 
god barnevernfaglig praksis, som igjen bygger på oppdatert kunnskap og all-
menngyldige samfunnsetiske normer. Forsvarlighetskravet vil med andre ord 
endre seg over tid i takt med utvikling av ny kunnskap og kompetanse11. 

 
Dette var et viktig bidrag for å styrke kvaliteten i barneverntjenestens arbeid, og 
kommunene må i større grad kunne dokumentere at tjenesten er i tråd med lovens 
bestemmelser.  
 
Barnets rett til medvirkning 
Barnevernloven § 1-6 gir alle barn som er i stand til å danne egne synspunkt rett til å 
medvirke i forhold som vedrører barnet. Barneverntjenesten skal sikre at barnet får 
tilstrekkelig og tilpasset informasjon, og det skal tilrettelegges for at barnet får uttryk-
ket sine synspunkt. Det fremgår videre at barnet skal bli lyttet til og at barnets syns-
punkter skal vektlegges i samsvar med barnets alder og modenhet.  
 
Hensynet til barnets beste 
Barnevernlovens kapittel 4 innleder med § 4-1 Hensynet til barnets beste. Det frem-
går av denne paragrafen at barnevernet skal legge avgjørende vekt på å finne tiltak 
som er til det beste for barnet.  

                                                
10 Grimstad & Halvorsen, Forvaltningsloven i kommunene, s. 459 
11 Prop.106.L (2012-2013), Endringer i barnevernloven, s.48, hentet fra 
https://www.regjeringen.no/contentassets/7d0ea1b89cc54939b17e69a20d5f7b48/no/pdfs/prp201220130106000dddpdfs.pdf  

https://www.regjeringen.no/contentassets/7d0ea1b89cc54939b17e69a20d5f7b48/no/pdfs/prp201220130106000dddpdfs.pdf
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Kommunens oppgaver 
Kommunen skal følge nøye med i de forhold barn lever under, og barneverntjenesten 
har spesielt ansvar for å avdekke omsorgssvikt, adferds-, sosiale og emosjonelle 
problemer så tidlig at varige problemer kan unngås. Kommunen skal utføre de opp-
gaver som ikke er lagt til et statlig organ, og barneverntjenesten har ifølge § 2-1 fem-
te ledd ansvar for følgende:  
 
- gi råd og veiledning 
- treffe vedtak i henhold til loven 
- forberede saker for behandling i fylkesnemnda 
- iverksette og følge opp tiltak 
 
Det fremgår av § 2-1 annet ledd, at kommunen skal ha en internkontroll for å sikre at 
oppgavene utøves i samsvar med loven. Internkontroll betyr i denne sammenheng 
«systematiske tiltak som skal sikre at barneverntjenestens aktiviteter planlegges, or-
ganiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av 
lov om barneverntjenester».  
 
Forskrift om internkontroll etter barnevernloven gir nærmere bestemmelser om inn-
holdet i internkontrollen. Omfang og utforming skal tilpasses den enkelte barnevern-
tjeneste, men kommunen skal som minimum kunne:    
 

a) beskrive hvordan barneverntjenesten er organisert, samt barneverntjenes-
tens hovedoppgaver og mål, herunder mål for forbedringsarbeidet. Det skal 
klart fremgå hvordan ansvar, oppgaver og myndighet er fordelt, 

b) sikre at arbeidstakerne har tilgang til og kunnskap om aktuelle lover og for-
skrifter som gjelder for barneverntjenesten, 

c) sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter innenfor 
fagområdet, samt om barneverntjenestens internkontroll, 

d) sørge for at arbeidstakerne og oppdragstakerne medvirker slik at samlet 
kunnskap og erfaring utnyttes,  

e) gjøre bruk av erfaringer fra barn og foreldre til forbedring av barneverntje-
nesten, 

f) skaffe oversikt over områder i barneverntjenesten hvor det er fare for svikt 
eller mangel på oppfyllelse av myndighetskrav,  

g) utvikle, iverksette, kontrollere, evaluere og forbedre nødvendige prosedyrer, 
instrukser, rutiner eller andre tiltak for å avdekke, rette opp og forebygge 
overtredelse av barnevernlovgivningen,  

h) foreta systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å 
sikre at den fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring i bar-
neverntjenesten, jf. forskrift om internkontroll § 4.  

 
 
Kommunens økonomiske ansvar for barneverntjenesten 
Av § 9-1 første ledd fremgår det at den enkelte kommune skal sørge for de bevilg-
ninger som er nødvendige for at kommunen skal kunne yte tjenester og tiltak etter 
barnevernloven.  



Agder Kommunerevisjon IKS                                                                                                                        
 

18 
 

Kostnader som omfatter tjenesten og tiltak skal dekkes av den kommunen som er 
ansvarlig for å yte tjenesten eller iverksette tiltaket12, jf. barnevernloven § 9-1 annet 
ledd.  
 
Meldinger til barneverntjenesten 
For at barneverntjenesten skal ha mulighet til å hjelpe barn og unge til rett tid, er de 
avhengig av informasjon fra andre. Både privatpersoner og offentlige instanser kan 
melde fra til barnevernet dersom de er bekymret for et barn. Opplysningsplikten gjel-
der også for den kommunale barneverntjenesten dersom en familie flytter til en an-
nen kommune.  
 
Bekymringen kan overleveres skriftlig eller muntlig, over telefon eller ved personlig 
fremmøte. Meldinger fremsatt av privatpersoner kan være anonyme.  
 
Offentlige instanser, som for eksempel skole, barnehage og helsepersonell, har plikt 
til å varsle barnevernet i følgende tilfeller:  
 

a) når det er grunn til å tro at et barn blir eller vil bli mishandlet, utsatt for alvorlige 
mangler ved den daglige omsorgen eller annen alvorlig omsorgssvikt,  

b) når det er grunn til å tro at et barn har en livstruende eller annen alvorlig syk-
dom eller skade og ikke kommer til undersøkelse eller behandling, eller at et 
barn med nedsatt funksjonsevne eller et spesielt hjelpetrengende barn ikke får 
dekket sitt særlige behov for behandling eller opplæring 

c) når et barn viser alvorlige atferdsvansker i form av alvorlig eller gjentatt krimi-
nalitet, misbruk av rusmidler eller annen from for utpreget normløs atferd,  

d) når det er grunn til å tro at et barn blir eller vil bli utnyttet til menneskehandel, 
jf. bvl. § 6-4 første ledd.  

 
Opplysningsplikten er begrenset til de mer alvorlige tilfellene, det at et barn ikke lever 
under optimale forhold – vil ikke være nok til å utløse opplysningsplikten13.   
 

Barneverntjenesten skal snarest, og senest innen en uke, gjennomgå innkom-
ne meldinger og vurdere om meldingen skal følges opp med undersøkelse et-
ter § 4-3, jf. § 4.2 første ledd. 
 

Dersom meldingen henlegges uten videre undersøkelse, skal barneverntjenesten 
begrunne dette skriftlig. Barneverntjenestens beslutning om å henlegge en bekym-
ringsmelding kan ikke påklages, da dette ikke er et enkeltvedtak14.  
 
Tilbakemelding til melder  
Barneverntjenesten skal gi tilbakemelding til den som har sendt bekymringsmel-
dingen, om at meldingen er mottatt. Tilbakemeldingen skal sendes innen tre uker, jf. 
§ 6-7a første ledd. En slik tilbakemelding kan unnlates dersom meldingen er åpen-
bart grunnløs eller i andre tilfeller der særlige hensyn taler mot å gi tilbakemelding. 

                                                
12 Evje og Hornnes deltar i et interkommunalt samarbeid om barneverntjenester der vertskommunen er delegert myndighet til å 
yte tjenesten og iverksette tiltak på vegne av samarbeidskommunene. Hvordan kostnadene fordeles mellom de tre kommunene 
fremgår av «Avtale om barnevernsamarbeid mellom kommunene Evje og Hornnes, Iveland og Vennesla».  
13 Bufdir, Saksbehandlingsrundskrivet, hentet fra https://www.bufdir.no/Barnevern/Fagstotte/saksbehandlingsrundskrivet/#83  
14 Bufdir, Saksbehandlingsrundskrivet, hentet fra https://www.bufdir.no/Barnevern/Fagstotte/saksbehandlingsrundskrivet/#87  

https://www.bufdir.no/Barnevern/Fagstotte/saksbehandlingsrundskrivet/#83
https://www.bufdir.no/Barnevern/Fagstotte/saksbehandlingsrundskrivet/#87
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Dersom meldingen er fremsatt av en offentlig instans, skal tilbakemeldingen også 
inneholde informasjon om det er iverksatt videre undersøkelse, jf. § 6-7a annet ledd. 
 
Undersøkelser 
Dersom det ved meldingsavklaring blir vurdert at det er behov for videre undersøkel-
se, skal denne gjennomføres snarest og vanligvis innen tre måneder. I særlige tilfel-
ler kan fristen forlenges til seks måneder, jf. § 6-9. Etter § 4-3 første ledd er det til-
strekkelig at barnevernet har rimelig grunn til å anta at barnet har behov for tiltak etter 
loven for at det skal opprettes en undersøkelsessak.  
 
Når barneverntjenesten har besluttet å starte opp en undersøkelse, innkaller saksbe-
handler foreldre eller andre voksenpersoner til samtale eller sender ut varsel om 
hjemmebesøk for å informere om bakgrunnen for undersøkelsen og veien videre. 
Foreldre, eller den barnet bor hos, kan ikke motsette seg en slik undersøkelse, men 
det understrekes i § 4-3 annet ledd at undersøkelsen skal gjennomføres slik at den 
minst mulig skader noen som den berører og undersøkelsen skal ikke være mer om-
fattende enn nødvendig. Hensikten med undersøkelsen er å kartlegge barnets hjel-
pe- og omsorgsbehov og gi barneverntjenesten grunnlag for å kunne vurdere om det 
er behov for tiltak etter barnevernloven.  
 
I tråd med forvaltningsloven § 17, må barneverntjenesten påse at saken er tilstrekke-
lig belyst før det fattes et vedtak i saken. I undersøkelsesperioden har barneverntje-
nesten mulighet til å foreta hjemmebesøk, ha samtaler med barn og foresatte og hen-
te inn informasjon fra instanser som kjenner barnet og barnets familie. Barnevernet 
har også anledning til å engasjere en sakkyndig og kan i særlige tilfeller kreve at bar-
net undersøkes på sykehus eller ved annen relevant institusjon. Det er viktig at bar-
neverntjenesten i tilstrekkelig grad dokumenterer det som er av betydning for saken.  
 
Slik det fremgår av barnevernloven § 1-6 vedrørende barns rett til medvirkning, skal 
barneverntjenesten alltid snakke med barnet – dette med mindre hensynet til barnets 
beste tilsier noe annet15. Det fremgår videre av § 6-3 at barn som har fylt 7 år, og 
yngre barn som er i stand til å danne egne synspunkt, skal informeres og gis anled-
ning til å uttale seg i en sak hvor han eller hun berøres. Det skal fremgå av vedtaket 
hva som er barnets synspunkt samt hvilken vekt barnets mening er tillagt, jf. 6-3a.  
 
Undersøkelsen kan konkludere med henleggelse på bakgrunn av at vilkårene ikke er 
til stede for å sette inn tiltak etter kapittel 4, det kan settes frem vedtak om hjelpetiltak 
etter § 4-4 eller det kan oversendes forslag om vedtak til fylkesnemnda etter § 4-12. 
Barneverntjenestens arbeid med undersøkelsen skal dokumenteres i et enkeltvedtak. 
Dette gjelder uavhengig av undersøkelsens konklusjon, jf. bvl. § 4-3 sjette ledd. For-
valtningsloven stiller krav til utforming og innhold i et enkeltvedtak, se punkt. 3.2.1. I 
tillegg stiller barnevernloven § 6-3a spesielle krav til begrunnelsen for vedtak fra 
kommunale barneverntjenester. Som allerede nevnt i avsnittet over, skal det fremgå 
av vedtaket hva som er barnets synspunkt og hvilken vekt barnets mening er tillagt. 
Videre skal det fremgå hvordan barnets beste er vurdert, jf. bvl § 6-3a annet 
punktum.  
 

                                                
15 Bufdir, Saksbehandlingsrundskrivet, hentet fra https://www.bufdir.no/Barnevern/Fagstotte/saksbehandlingsrundskrivet/#93  

https://www.bufdir.no/Barnevern/Fagstotte/saksbehandlingsrundskrivet/#93
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Dersom undersøkelsen henlegges som følge av at familien ikke ønsker hjelpetiltak16, 
kan barneverntjenesten henlegge saken med bekymring. Barneverntjenesten kan i 
slike tilfeller gjenåpne saken etter seks måneder uten at det kommer inn en ny be-
kymringsmelding17. 
 
Som nevnt under avsnittet om meldinger, skal barneverntjenesten gi tilbakemelding 
til melder om at meldingen er mottatt. Dersom meldingen er fremsatt av en offentlig 
instans, skal den også inneholde opplysninger hvorvidt det har blitt opprettet en un-
dersøkelsessak. Det fremgår videre av § 6-7a tredje ledd at dersom det er åpnet en 
undersøkelsessak, skal barneverntjenesten gi en ny tilbakemelding til offentlig melder 
når undersøkelsen er gjennomført. Tilbakemeldingen skal sendes innen tre uker og 
opplyse om det iverksettes tiltak for barnet/familien. Barneverntjenesten kan gi opp-
lysninger om hvilke tiltak som eventuelt iverksettes dersom det er nødvendig at mel-
der har kjennskap til dette av hensyn til sin videre oppfølging av barnet, jf. § 6-7a 
fjerde ledd. 
 
Taushetsplikt 
Enhver som utfører tjenester etter barnevernloven har taushetsplikt etter forvaltnings-
loven §§ 13 til 13e. Taushetsplikten omfatter også fødested, fødselsdato, person-
nummer, statsborgerskap, yrke, bopel med videre, jf. barnevernloven § 6-7 annet 
ledd. Dersom den som har krav på taushet samtykker til at opplysningene kan gjøres 
kjent for andre, oppheves taushetsplikten så langt samtykke gjelder, jf. forvaltningslo-
ven § 13a nr.1.  
 
Barneverntjenestens adgang til å gi opplysninger til andre forvaltningsorgan fremgår 
av forvaltningsloven og barnevernloven § 6-7 tredje ledd:  
 

Opplysninger til andre forvaltningsorganer, jf. forvaltningsloven § 13 b nr. 5 og 
6, kan bare gis når dette er nødvendig for å fremme barneverntjenestens, in-
stitusjonenes, senteret for foreldre og barns eller omsorgssenteret for mindre-
åriges oppgaver, eller for å forebygge vesentlig fare for liv eller alvorlig skade 
for noens helse. 

 

3.2.3 Kommuneloven 
 
Det følger av kommunelovens § 23 første ledd at administrasjonssjefen er øverste 
leder for den samlede kommunale administrasjon, med de unntak som følger av lov, 
og innenfor de rammer som settes av kommunestyret. 
 
Administrasjonssjefen skal ifølge bestemmelsens annet ledd annet punktum sørge 
for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede in-
strukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll. I dette ligger det at admini-
strasjonssjefen har det overordnede ansvaret for at kommunen har etablert et vel-
fungerende internkontrollsystem, og rådmannen har dermed et selvstendig lovfestet 
ansvar for internkontroll med administrasjonen i kommunen. 
 
 
                                                
16 Hjelpetiltak etter barnevernloven § 4-4 skal som hovedregel være frivillige. 
17 Bufdir, Sakbehandlingsrundskrivet, https://www.bufdir.no/Barnevern/Fagstotte/saksbehandlingsrundskrivet/#97  

https://www.bufdir.no/Barnevern/Fagstotte/saksbehandlingsrundskrivet/#97
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3.2.4 Arkivloven og forskrift om offentlige arkiv  
 
Kommunen har ifølge lov om arkiv § 6 plikt til å holde arkiv. Ifølge bestemmelsen skal 
arkivet være ordnet og innrettet for å sikre dokumenter som informasjonskilder for 
sanntid og ettertid.   
 
Samtlige dokumenter som kommer inn under definisjonen av arkiv i arkivlovens § 2 
og som ikke omfattes av arkivbegrensning etter forskrift om offentlige arkiv § 14, skal 
arkiveres. I  arkivloven § 2 defineres arkiv som dokumenter som blir til som ledd i en 
virksomhet.  
 

3.3 Kommunale avtaler, retningslinjer og rutiner  
 
I tillegg til lovverket som er beskrevet i tidligere avsnitt, vil også kommunale avtaler 
og retningslinjer være sentrale når vi skal se nærmere på Midt-Agder barneverntje-
neste.   
 

3.3.1 Avtale om barnevernsamarbeid mellom kommunene Evje og 
Hornnes, Iveland og Vennesla  

 
Fra 01.01.15 har kommunene Evje og Hornnes, Iveland og Vennesla samarbeidet 
om barneverntjenester. «Avtale om barnevernsamarbeid mellom kommunene Evje 
og Hornnes, Iveland og Vennesla» regulerer samarbeidet. Vennesla er vertskommu-
ne, mens Evje og Hornnes og Iveland er samarbeidskommuner. 
 
Samarbeidet skal utføre de oppgavene kommunen har i forhold til lov om barnevern-
tjenester, og samarbeidets formål er å skape en god barneverntjeneste til innbygger-
ne i de tre kommunene.  
 
Samarbeidskommunene har delegert beslutningsfullmakt innen barnevernområdet til 
barnevernleder. Delegasjonen omfatter enkeltsaker uten prinsipiell betydning. Videre 
fremgår det av samarbeidsavtalen at administrative forhold for øvrig delegeres til 
rådmannen i vertskommunen.  
 
Når det gjelder økonomi står det følgende i samarbeidsavtalen:  
 

1. Kostnadene fordeles etter tjeneste 1902 og 2441 (i henhold til Vennesla kom-
munes kontoplan; kuratorkostander) etter relativt andel innbyggere 0-17 år 
01.01 hvert år.  

2. Utgifter til barneverntiltak i og utenfor hjemmet knyttet til det enkelte barn 
(funksjon 251,252) belastes den kommunen barnet er hjemmehørende i og er 
ikke gjenstand for fordeling.  

3. Videre får hver kommune et påslag for kjøp av tjenester. Påslaget indeksregu-
leres årlig i tråd med deflator brukt i revidert statsbudsjett 01.01.  

 
Videre fremgår det at det skal lages en felles måneds- og årsrapport for samarbeidet.  
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3.3.2 Retningslinjer for rapportering fra barneverntjenesten 
 
Det er laget retningslinjer for rapportering fra barneverntjenesten til Evje og Hornnes 
kommune. Disse omhandler hvordan barneverntjenesten skal rapporterer på økono-
mi, samt at barneverntjenesten skal rapporterer om utvikling i saksmengde og andre 
relevante forhold i måneds- og årsrapporter.  
 

3.3.3 Rutinehåndbok for Midt-Agder barneverntjeneste 
 
Midt-Agder barneverntjeneste har utarbeidet en egen rutinehåndbok. Revisjonen har 
fått informasjon om at håndboken oppdateres fortløpende med hensyn til endringer i 
lovverket. Rutinehåndboken inneholder blant annet følgende:  
 
- Organisering av Midt-Agder barneverntjeneste 
- Overordnet mål og verdigrunnlag 
- Barneverntjenestens internkontroll 
- Administrative rutiner 
- Saksbehandlingsrutiner  
 
Alle ansatte har plikt til å rapportere avvik fra myndighetskrav og interne kvalitetskrav 
som er beskrevet i rutinehåndboka.  
 

3.4 Helsetilsynets rapport -  Det å reise vasker øynene 
 
Rapporten «Det å reise vasker øynene – gjennomgang av 106 barnevernsaker» ble 
publisert i desember 2018. Statens helsetilsyn hadde fått i oppdrag fra Barne– og 
likestillingsdepartementet om å gjennomgå et utvalg barnevernssaker som hadde ført 
til akuttiltak eller omsorgsovertakelse. I rapporten har Statens helsetilsyn gjennom-
gått barneverntjenestenes og fylkesnemndenes arbeid med 106 barn fra ulike deler 
av landet18 og sett nærmere på kvaliteten i arbeidet.  
 
Overordnet viser rapporten følgende:  
 

Vi finner stor grad av variasjon når vi vurderer om barneverntjenestens arbeid 
er i tråd med god praksis. Det er saker som viser god praksis hvor det fremgår 
tydelig at barnets beste er i sentrum gjennom hele prosessen, og at barne-
verntjenesten gjør god bruk av sin kompetanse til å vurdere barnets og famili-
ens behov. Andre saker, og mange saker, viser store mangler når det gjelder 
faglige vurderinger og tydelighet i beslutninger19.  

 
I Helsetilsynets gjennomgang har de undersøkt prosessen fra det kommer inn mel-
ding om bekymring til det fattes vedtak i fylkesnemnda. I dette forvaltningsrevisjons-
prosjektet har revisjonen avgrenset undersøkelsen til å omhandle meldinger og un-
dersøkelser, og vi gjør derfor rede for sentrale funn knyttet til dette.  
 
                                                
18 I Statens helsetilsyn sin gjennomgang har det ikke blitt plukket ut saker fra Agder.  
19 Statens helsetilsyn, Det å reise vasker øynene – gjennomgang av 106 barnevernsaker, s. 5. Hentet fra 
https://www.helsetilsynet.no/globalassets/opplastinger/publikasjoner/rapporter2019/helsetilsynet_rapport_unummerert_gjennom
gang_106_barnevernsaker.pdf 

https://www.helsetilsynet.no/globalassets/opplastinger/publikasjoner/rapporter2019/helsetilsynet_rapport_unummerert_gjennomgang_106_barnevernsaker.pdf
https://www.helsetilsynet.no/globalassets/opplastinger/publikasjoner/rapporter2019/helsetilsynet_rapport_unummerert_gjennomgang_106_barnevernsaker.pdf
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For arbeidet med meldinger fremgår det følgende av rapportens sammendrag:  
 

Barneverntjenestene henlegger ikke alvorlige bekymringsmeldinger, men ikke 
alle meldingenes tema følges opp i tråd med alvoret. Andre instanser rundt 
barnet som skole, helsestasjon og BUP er sentrale i å avdekke bekymring for 
barnet. Dette gjelder både som meldere av første melding, men også som vik-
tige meldere av bekymring gjennom hele saksforløpet20.  

  
Når det gjelder barneverntjenestens undersøkelser fremkommer det at de aller fleste 
undersøkelsene inneholder omfattende informasjon om både barnet og familien. Det 
gjennomføres samtaler og hentes inn opplysninger fra relevante instanser. 
 

I flere saker er det gjort vurderinger og analyser av all informasjon slik at be-
kymringstema er godt belyst. I om lag halvparten av undersøkelsen er det 
mangler knyttet til oppsummering og analyse av den informasjonen som er 
framkommet i undersøkelsen. Dette fører til at alvorlig informasjon glipper, og 
ikke leder til hjelpetiltak som er tilpasset barnets og familiens situasjon21.  

 
I undersøkelsesperioden er det sentralt å snakke med barnet. Det fremgår at barne-
verntjenestene i stor grad snakker med barna, men at det de forteller tillegges liten 
vekt i mange saker. Videre er også andre tjenester og samfunnssektorer viktige for å 
kunne avdekke bekymring for barn og unge, samt for å kunne gi en god tverrfaglig 
oppfølging av barnet/familien. Rapporten viser imidlertid at samarbeidet med andre 
instanser synes å være tilfeldig og uformelt. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
20 Statens helsetilsyn, Det å reise vasker øynene - gjennomgang av 106 barnevernssaker, s. 6. Hentet fra 
https://www.helsetilsynet.no/globalassets/opplastinger/publikasjoner/rapporter2019/helsetilsynet_rapport_unummerert_gjennom
gang_106_barnevernsaker.pdf 
21 Statens helsetilsyn, Det å reise vasker øynene- gjennomgang av 106 barnevernssaker, s. 6. Hentet fra 
https://www.helsetilsynet.no/globalassets/opplastinger/publikasjoner/rapporter2019/helsetilsynet_rapport_unummerert_gjennom
gang_106_barnevernsaker.pdf 

https://www.helsetilsynet.no/globalassets/opplastinger/publikasjoner/rapporter2019/helsetilsynet_rapport_unummerert_gjennomgang_106_barnevernsaker.pdf
https://www.helsetilsynet.no/globalassets/opplastinger/publikasjoner/rapporter2019/helsetilsynet_rapport_unummerert_gjennomgang_106_barnevernsaker.pdf
https://www.helsetilsynet.no/globalassets/opplastinger/publikasjoner/rapporter2019/helsetilsynet_rapport_unummerert_gjennomgang_106_barnevernsaker.pdf
https://www.helsetilsynet.no/globalassets/opplastinger/publikasjoner/rapporter2019/helsetilsynet_rapport_unummerert_gjennomgang_106_barnevernsaker.pdf
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4 OM BARNEVERNTJENESTEN   
 
I dette kapitlet vil vi se nærmere på Midt-Agder barneverntjeneste. Innledningsvis 
gjør vi kort rede for ansvarsfordelingen mellom kommune og stat når det gjelder bar-
neverntjenester. 
 

4.1 Ansvarsfordeling i barnevernet 
 
Kommunale og statlige barnevernmyndigheter innehar ulike oppgaver, ansvarsområ-
der og roller22:  
 
Det kommunale barnevernet  
Alle kommuner skal ha en barneverntjeneste som utfører det daglige arbeidet etter 
barnevernloven. Barneverntjenesten har ansvar for at de barn som oppholder seg i 
kommunen får den hjelpen de har behov for. Dette innebærer blant annet:  
- Gjennomgå bekymringsmeldinger  
- Gjennomføre undersøkelser, utredninger og kartlegginger 
- Gi råd og veiledning 
- Vedtak om frivillige hjelpetiltak 
- Midlertidige vedtak i akuttsituasjoner 
- Forberede saker for behandling i fylkesnemnda 
- Godkjenne og føre tilsyn med fosterhjem  
- Iverksette tiltak og følge opp barn som mottar hjelp fra barnevernet 

 
Alle barn og familier har krav på de samme tjenestene uavhengig av hvilken kommu-
ne de bor i. For å imøtekomme dette, har flere mindre kommuner i dag valgt å sam-
arbeide om tjenesten gjennom interkommunale samarbeid.  
 
Det statlige barnevernet 
Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) består av fem regionale barnevernmyn-
digheter med en sentral barnevernmyndighet, barne-, ungdoms- og familiedirektora-
tet (Bufdir). Disse har ansvar for følgende:  
 
Bufetat 
- Etablering og drift av institusjon 
- Godkjenning av private og kommunale institusjoner 
- Bistå barneverntjenestene i kommunen med plassering av barn utenfor hjemmet 
- Bistå kommunene med rekruttering og formidling av fosterhjem 
- Ansvar for å gi fosterhjem opplæring og veiledning  
 
Bufdir  
- Lovtolkninger 
- Bestilling og formidling av forskning og kunnskapsoppsummeringer 
- Utarbeidelse av faglige veiledere og retningslinjer 
- Klageinstans i saker om godkjenning av private og kommunale institusjoner 

 
 

                                                
 22 Bufdir, Organisering og oppgaver, hentet fra https://www.bufdir.no/Barnevern/Om_barnevernet/Organisering_og_oppgaver/  

https://www.bufdir.no/Barnevern/Om_barnevernet/Organisering_og_oppgaver/
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Fylkesnemnda for barnevern og sosialsaker 
Fylkesnemnda for barnevern og sosialsaker er et forvaltningsorgan som har avgjø-
relsesmyndighet i blant annet omsorgsovertakelsessaker og saker som gjelder 
tvangsinngrep. Avgjørelser fattet av nemnda kan klages inn for tingretten. 
 
Fylkesmannen 
Fylkesmannen plikter å føre tilsyn med barnevernvirksomheten i kommunene. Fyl-
kesmannen skal se til at barneverntjenestene utfører sine oppgaver i tråd med bar-
nevernloven og sørge for at kommunene får råd og veiledning.   
 
Fylkesmannen er også klageinstans for enkeltvedtak fattet etter barnevernloven.  
 

4.2 Midt-Agder barneverntjeneste  
 
Barneverntjenestene i Vennesla, Evje og Hornnes og Iveland ble slått sammen til en 
felles barneverntjeneste i 2015. Samarbeidet er organisert som et administrativt 
vertskommunesamarbeid etter kommuneloven § 28-1b, hvor Vennesla er vertskom-
mune og Evje og Hornnes og Iveland er samarbeidskommuner. Samarbeidet er regu-
lert gjennom «Avtale om barnevernsamarbeid mellom kommunene Evje og Hornnes, 
Iveland og Vennesla». Denne er det redegjort for nærmere i kapittel 3.3.1.  
 
Tjenesten har lokaler i Vennesla der alle ansatte har kontorplass. De har i tillegg to 
kontorer i Evje og Hornnes kommune som de bruker til samtaler. Bakgrunnen for det-
te er at brukerne fortsatt skal føle at barneverntjenesten er nære, selv om de har 
inngått et samarbeid med Vennesla og Iveland kommuner. 
 
Barneverntjenesten ledes av barnevernleder og er organisert etter spesialiserte om-
råder: 
 
Mottak- og undersøkelsesgruppen 
Denne gruppen har ansvar for alle nye henvendelser/meldinger til barneverntjenes-
ten. Meldinger avklares og det konkluderes enten med henleggelse eller at det iverk-
settes undersøkelse. Dersom undersøkelsen viser at det er behov for tiltak fra barne-
vernet, overføres saken videre til tiltaksgruppen eller barn under omsorgsgruppen. 
 
Tiltaksgruppen 
Tiltaksgruppen har ansvar for saker der barneverntjenesten har konkludert med at 
det er nødvendig/tilstrekkelig med tiltak knyttet til barnets/familiens nettverk. Tiltakene 
kan være rettet mot å bedre/endre foreldrefunksjoner eller de kan være knyttet direk-
te mot barnets fungering.  
 
Ungdomsgruppen 
Ungdomsgruppen har ansvar for ungdom mellom 13-23 år. Gruppen veileder blant 
annet i forhold til utdanning og arbeid, rus med videre.  
 
BUO gruppen (Barn under omsorg) 
Denne gruppen har ansvar for saker hvor barneverntjenesten har overtatt daglig om-
sorg. Dette innebærer oppfølging av barnet i institusjon eller fosterhjem og oppfølging 
med foreldre.  
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De ansatte som jobber i de ulike gruppene jobber med saker fra alle de tre kommu-
nene. I denne rapporten vil vi særlig se nærmere på arbeidet til mottaks- og undersø-
kelsesgruppen.  
 
Barneverntjenesten har i tillegg en samarbeidsavtale med barnevernvakten i Kris-
tiansand. Barnevernvakten er barnevernets akuttberedskap på kveldstid og helger, 
og har i hovedoppgave å hjelpe barn og familier i krise. Barnevernvakten skal også 
bistå kommunene hvis det er behov for akuttplassering på dagtid, avklaring av alvor-
lige meldinger og utføre kontrolloppdrag i enkeltsaker etter avtale23. 
 
Bemanning 
Ved utgangen av 2018 hadde Midt-Agder barneverntjeneste 25 ansatte fordelt på 22, 
6 årsverk.  
 
Midt-Agder barneverntjeneste 2015 2016 2017 2018 
Årsverk 22,4 22,6 22,6 22,6 
 
 
Det rapporteres til KOSTRA at det er fire saksbehandlere knyttet til Evje og Hornnes 
kommune. Det er som nevnt ingen faste saksbehandlere som jobber spesielt mot 
kommunen, alle ansatte i barneverntjenesten kan få tildelt saker i Evje og Hornnes 
kommune.  
 
Barnevernleder forteller at dagens ressurssituasjon oppleves som noe krevende. Si-
den barnevernssamarbeidet ble etablert har saksmengden økt, men bemanningen 
har ikke økt tilsvarende. Videre opplyser barnevernleder at antall saker per saksbe-
handler er høy sammenlignet med andre kommuner. Det presiseres imidlertid at bar-
neverntjenesten har dyktige ansatte som strekker seg langt for at de skal oppfylle 
lovkrav og holde seg innenfor tidsfristene.  
 
Det fremgår også av barneverntjenestens årsmelding for 2018 at det har vært utford-
ringer knyttet til bemanningssituasjonen. De hadde da en del sykemeldinger, og bar-
nevernleder forteller at i en periode hadde de et sykefravær på opp mot 20 % for 
saksbehandlerne. Dette førte til at noen familier måtte vente lengre på å få en saks-
behandler eller at familier måtte bytte saksbehandlere oftere enn det som ønskelig.  
 
I tillegg påpekes det i årsmeldingen at Midt-Agder barnevern mistet mange ansatte til 
barneverntjenesten i Kristiansandregionen løpet av året. Av totalt 25 ansatte sluttet 6 
faste ansatte og 2 vikarer. Det fremgår at dette blant annet kan skyldes andre ar-
beidsoppgaver, kortere reisevei eller andre arbeidsbetingelser24.  
 
Kompetanse 
Barnevern er et bredt og komplekst fagfelt hvor det stilles høye krav til kompetanse. 
Samtidig som kravet til kompetanse er stort, er feltet hele tiden i utvikling med nye 
metoder, holdninger og trender.  
 

                                                
23 Barnevernvakten, Hva er barnevernvakten? Hentet fra http://barnevernvakten.no/hva-er-barnevernvakten  
24 Midt- Agder barneverntjeneste, Årsrapport Midt-Agder barnevern 2018, hentet fra 
http://159.171.48.136/eInnsynEvje/Dmb/ShowDmbDocument?mId=125&documentTypeId=MI  

Tabell 1: Bemanning Midt-Agder barneverntjeneste 

http://barnevernvakten.no/hva-er-barnevernvakten
http://159.171.48.136/eInnsynEvje/Dmb/ShowDmbDocument?mId=125&documentTypeId=MI
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Midt-Agder barneverntjeneste har godt kvalifiserte ansatte. Alle ansatte, bortsett fra 
en, har minimum 3-årig høyskole-/universitetsutdannelse. I tillegg har noen få utdan-
nelse på masternivå, mens noen er under utdannelse på masternivå. Videre opplyser 
barnevernleder at mange ansatte også har tilleggsutdannelser innen blant annet 
juss, språk og helse. Internt i barneverntjenesten har de fokus på å kontinuerlige vi-
dereutvikle sin kompetanse og holde seg oppdatert på nye krav og føringer som 
kommer fra departementet.  
 
I 2018 opprettet Fylkesmannen et læringsnettverk der alle barnevernledere i Agder 
deltar. Hensikten med nettverket er å videreutvikle tjenestene, og det ble besluttet å 
satse på felles kompetanseheving for alle ansatte med fokus på å sikre relevante 
områder innenfor forsvarlig saksbehandling i tjenesten.  
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5 UTVIKLING I BARNEVERNSAKER  
 
I rapportens første problemstilling undersøker vi følgende:  
 

Hvordan har utviklingen i barnevernsaker vært de senere årene?  
 
Vi ser nærmere på utviklingen i bekymringsmeldinger og undersøkelser for Evje og 
Hornnes kommune, Midt-Agder barneverntjeneste og landet for øvrig. Vi kommente-
rer også utviklingen i ressurssituasjonen for barnevernet.   
 
Ifølge SSB hadde Evje og Hornnes kommune 3625 innbyggere i 2018. Av disse var 
852 mellom 0-17 år.   
 

5.1 Utvikling i meldinger i Evje og Hornnes kommune og Midt-
Agder barneverntjeneste  

 
For at barneverntjenesten skal ha mulighet til å hjelpe barn og unge til rett tid, er de 
avhengig av informasjon fra andre. Både privatpersoner og offentlige instanser kan 
melde fra til barnevernet dersom de er bekymret. I tillegg skal kommunale barnevern-
tjenester melde fra dersom man har bekymring for en familie ved flytting fra kommu-
nen.  
 
Når barnevernet mottar en bekymringsmelding, må de gjennomgå meldingen og be-
slutte om den skal undersøkes nærmere eller henlegges. Figuren nedenfor viser ut-
viklingen i bekymringsmeldinger (mottatte og henlagte i løpet av året) for barn og 
unge bosatt i Evje og Hornnes kommune i perioden 2013-2018:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  

                               
 
Figuren viser at antall bekymringsmeldinger i Evje og Hornnes kommune har variert 
noe fra år til år. Da Evje og Hornnes kommune ble slått sammen med Midt-Agder 
barneverntjeneste i 2015, sank antall mottatte bekymringsmeldinger betydelig. Det 
fremgår av årsrapporten for 2015 at nedgangen skyldtes en endring i barneverntje-
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nestens ansvarsområdet da tjenesten tidligere jobbet med saker som ikke ble ansett 
som barnevernssaker i Midt-Agder barneverntjeneste25.  
 
De senere årene har det vært en økning i mottatte bekymringsmeldinger, men i 2018 
gikk antall bekymringsmeldinger ned etter to år med mange meldinger. På grunn av 
den relativt store nedgangen har barneverntjenesten selv undersøkt hva som kunne 
være årsaken til dette. De har for eksempel sett nærmere på samarbeidet med andre 
instanser; tilbakemeldingen fra andre instanser er at de opplever samarbeidet med 
barneverntjenesten som godt og at det er lav terskel for å ta kontakt eller eventuelt 
sende en bekymringsmelding. Dette til tross for at barneverntjenesten har kontor i 
Vennesla kommune. Barnevernleder opplyser om at antall mottatte bekymringsmel-
dinger har økt første halvår i 2019, og at de nå ligger på et normalnivå sett i forhold til 
tidligere år.  
 
Videre viser figuren at antall meldinger som henlegges uten undersøkelse også har 
variert noe i perioden. Henleggelsesraten har vært fra 13% - 22 %. I rapportens kapit-
tel 6 ser vi nærmere på barneverntjenestens saksbehandling av henlagte bekym-
ringsmeldinger.   
 
Figur 2 viser den samlede utviklingen i bekymringsmeldinger (mottatte og henlagte i 
løpet av året) for Midt-Agder barneverntjeneste.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det har vært en relativt sterk økning i antall mottatte meldinger fra året da Midt-Agder 
barneverntjeneste ble etablert. I 2018 var det imidlertid en nedgang i antall mottatte 
meldinger, dette skyldes blant annet den relativt store nedgangen i Evje og Hornnes - 
men også Vennesla og Iveland mottok færre meldinger dette året.   
 
Videre viser figuren at antall henlagte meldinger varierer noe fra år til år, andelen 
henleggelser har vært mellom 14 – 20 %.  
 
 

                                                
25 Et eksempel på dette er at barneverntjenesten tidligere ga økonomisk støtte, for eksempel til innkjøp av utstyr til aktiviteter, 
betalte kontingenter mv. Det var ikke bekymring knyttet til omsorgen, og det ble vurdert at dette var forhold som kunne ivaretas 
av andre offentlige instanser.  

             Figur 2: Utvikling i meldinger Midt-Agder barneverntjeneste 
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                             Figur 3: Utvikling i meldinger på landsbasis 
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5.1.1 Utvikling i meldinger på landsbasis 
 
Etterspørselen etter barneverntjenester er ulikt fordelt over landet, dette knyttes til 
ulikheter i befolkningssammensetningen, sosiale forskjeller med videre. Det fremgår 
imidlertid at barneverntjenestene på landsbasis stadig mottar flere meldinger om be-
kymring.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ifølge barnevernsstatistikken fra Bufdir har antallet meldinger økt med 57% fra 2008 
til 2017. Figuren viser at det har vært en økning i antall mottatte meldinger også i pe-
rioden 2015-2018, med en liten nedgang i 2018. En stor andel meldinger går videre 
til undersøkelse i barneverntjenesten. I perioden 2015-2018 har henleggelsesraten 
variert mellom 17% - 20 %26. 
 

5.2 Utvikling i undersøkelser i Evje og Hornnes kommune og Midt-
Agder barneverntjeneste  

 
Dersom det ved meldingsavklaring blir vurdert at saken skal undersøkes nærmere, 
må barnevernet opprette en undersøkelsessak. Figuren nedenfor viser utviklingen i 
undersøkelser for Evje og Hornnes kommune for perioden 2015 – 2018. Bakgrunnen 
for at vi ikke har omtalt årene fra 2013-2015 skyldes at vi ikke har hatt tilgjengelige 
data for årene før Evje og Hornnes ble en del av Midt-Agder barneverntjeneste. Tal-
lene er hentet fra barneverntjenestens saksbehandlingssystem og viser konkluderte 
undersøkelser i løpet av året og henlagte undersøkelser i løpet av året. Det må nev-
nes at en undersøkelse vanligvis skal gjennomføres i løpet av tre måneder, dette in-
nebærer da at en undersøkelse kan starte opp ett år og konkluderes det påfølgende 
året.  
 

                                                
26 Bufdir, Barnevernsstatistikk, Hentet fra https://www.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Barnevern/  

https://www.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Barnevern/
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              Figur 4: Utvikling i undersøkelser Evje og Hornnes                      

Figuren viser at det har vært et varierende antall undersøkelsessaker de siste årene, 
dette har sammenheng med antall bekymringsmeldinger som har gått videre til un-
dersøkelse. Terskelen for å starte en undersøkelse skal være lav27, og som vist i for-
rige avsnitt går en stor del av meldingene videre til undersøkelse.  
 
Etter endt undersøkelse kan barneverntjenesten henlegge saken eller fatte vedtak 
om hjelpetiltak eller omsorgstiltak. Figuren viser at en relativt stor andel av undersø-
kelsene avsluttes uten videre tiltak fra barneverntjenesten. I den omtalte perioden har 
henleggelsesraten variert fra 46 % - 64 %. Det kan være ulike årsaker til at sakene 
henlegges etter undersøkelsen, hva som kan være bakgrunnen for dette ser vi nær-
mere på i kapittel 7.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuren over viser den samlede utviklingen i undersøkelsessaker for Midt-Agder bar-
neverntjeneste i perioden 2015-2018. Som tidligere nevnt har det vært en økning i 
antall mottatte meldinger, og det har også vært en økning i antall åpnede undersø-
kelsessaker – dette sett bort fra i 2018. Figuren viser at det også samlet sett er 
mange undersøkelser som henlegges uten videre tiltak fra barnevernet. I 2015 – 
2018 har andelen henlagte undersøkelser variert mellom 50 % - 67 %.  
 
                                                
27 Bufdir, gangen i en barnevernssak. Hentet fra 
https://www.bufdir.no/Barnevern/Om_barnevernet/Gangen_i_en_barnevernssak/  
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5.2.1 Utvikling i undersøkelser på landsbasis 
 

På landsbasis har antallet bekymringsmeldinger økt de senere årene, det samme 
gjelder for andelen undersøkelsessaker som har blitt åpnet. Ifølge barnevernssta-
tistikken fra Bufdir fremgår det at det er store fylkesvise forskjeller i antallet barn og 
unge med undersøkelsessak. Imidlertid har det vært en sterk økning i undersøkel-
sessaker i alle fylker fra 2003 til 2015. 
 
Figuren nedenfor viser utviklingen i antall gjennomførte undersøkelser i løpet av året 
og antallet henlagte undersøkelser i løpet av året på landsbasis: 
 
 

 
Figur 6: Utvikling i undersøkelser landet 

Henleggelsesraten i perioden har forholdt seg relativt stabil, mellom 58% - 60%.  
 

5.3 Bemanningssituasjonen i Evje og Hornnes og Midt-Agder bar-
neverntjeneste  

 
Tabellen nedenfor viser utviklingen i årsverk for barneverntjenesten i Evje og Horn-
nes for årene 2013-2018. I 2015 ble Evje og Hornnes en del av Midt-Agder barne-
verntjeneste. Det er ikke lenger noen faste saksbehandlere som jobber mot kommu-
nen, men barnevernleder rapporterer likevel inn årsverk til KOSTRA.  
 
Bemanning Evje og Hornnes 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Årsverk 3,5 4,4 4,3 4,3 4,3 4,3 

     Tabell 2: Bemanning Evje og Hornnes 

Neste tabell viser samlet utvikling i bemanningen for Midt-Agder barneverntjeneste: 
 
Bemanning Midt-Agder barneverntjeneste  2015 2016 2017 2018 
Årsverk  22,4 22,6 22,6 22,6 

               Tabell 3: Bemanning Midt-Agder barneverntjeneste 

Det fremgår at barneverntjenesten har økt med 0,2 årsverk etter at barnevernssam-
arbeidet ble etablert.  
 
Av årsrapporten for 2018 står det skrevet at barneverntjenesten har hatt utfordringer i 
forhold til bemanningssituasjonen. I 2018 hadde de en del sykemeldinger, i tillegg til 
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at flere ansatte sluttet og fikk jobb i barneverntjenesten for Kristiansandsregionen. 
Dette førte til at noen familier måtte vente lengre på å få en saksbehandler eller måt-
te bytte saksbehandlere langt oftere enn det som er ønskelig28.  
 
Videre forteller barnevernleder at de har relativt mange saker per ansatt. Tabellen 
nedenfor viser hvor mange barn med tiltak og undersøkelser det er per årsverk knyt-
tet til saksbehandling29 i Midt-Agder barneverntjeneste. Tallene er hentet fra Bufdir 
sin barnevernsstatistikk.  
 
Midt-Agder barneverntjeneste 2015 2016 2017 2018 
Antall barn per årsverk 18,6 21 23,5 22,7 

    Tabell 4: Antall barn per årsverk knyttet til saksbehandling 

Antall barn per årsverk kan si noe om kapasiteten i tjenesten. Ett høyt antall barn 
med tiltak og undersøkelser per årsverk kan være et uttrykk for høyt arbeidspress. 
Imidlertid må det presiserer at sakene i barneverntjenesten er veldig forskjellige; no-
en saker krever mye ressurser, mens andre saker krever mindre ressurser.  
 

5.3.1 Bemanningssituasjonen på landsbasis  
 
Norske barneverntjenester er organisert på ulike måter, og bemanningssituasjonen 
for tjenestene kan være forskjellig. I tillegg er etterspørselen etter barneverntjenester 
ulikt fordelt over landet. 
 
Dersom man skal sammenligne bemanningssituasjonen til Midt-Agder barneverntje-
nesten med andre, vil det være mest naturlig å se nærmere på antall barn per års-
verk knyttet til saksbehandling.  
 
Landet   2015 2016 2017 2018 
Antall barn per årsverk 19,8 19,8 19,6 18,7 

                  Tabell 5: Antall barn per årsverk knyttet til saksbehandling 

Tabellen viser at Midt-Agder barneverntjeneste ligger noe over landsgjennomsnittet 
når det gjelder antall barn per saksbehandler.  
 

5.4 Oppsummering 
 
Revisjonens gjennomgang viser at antall bekymringsmeldinger i Evje og Hornnes 
kommune har variert noe fra år til år. Siden kommunen gikk inn i barnevernsamar-
beidet i 2015 har de samlet sett opplevd en økning i antall mottatte bekymringsmel-
dinger. Dette er i tråd med utviklingen i Midt-Agder barneverntjeneste og landet for 
øvrig. I 2018 var det imidlertid en relativt sterk nedgang i innkommende meldinger for 
Evje og Hornnes, nedgangen var på rett under 40 %. Det er ikke uvanlig at det er 
svingninger i antall bekymringsmeldinger fra år til år, men når nedgangen er såpass 
stor kan det være grunnlag for å undersøke hva som kan være bakgrunnen for dette. 
                                                
28 Midt-Agder barnevern, Årsrapport for Midt-Agder barnevern 2018, hentet fra 
http://159.171.48.136/eInnsynEvje/Dmb/ShowDmbDocument?mId=125&documentTypeId=MI   
29 Det presiseres imidlertid i statistikken at indikatoren ikke inkluderer tiltaksstillinger, det vil si stillinger knyttet til barneverntiltak 
i eller utenfor hjemmet. Bakgrunnen for at statistikken kun sier noe saksbehandlingsstillinger er fordi det er svært ulikt hvorvidt 
tjenesten har personer som er ansatt i tiltaksstillinger eller om de kjøper privat. Saksbehandlerstillinger vil dermed være mer 
sammenlignbart på tvers av tjenestene.  

http://159.171.48.136/eInnsynEvje/Dmb/ShowDmbDocument?mId=125&documentTypeId=MI
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Barneverntjenesten har selv forsøkt å finne årsaken til nedgangen, uten at de har 
funnet konkrete svar. Barnevernleder forteller imidlertid at antall mottatte meldinger 
har økt første halvdel av 2019. 
 
Gjennomgangen viser videre at andelen bekymringsmeldinger som har blitt henlagt 
uten videre undersøkelse, har vært mellom 13% - 22 %. Dette samsvarer med hen-
leggelsesraten for barnevernssamarbeid og på landsbasis. I rapportens neste kapittel 
ser revisjonen nærmere på bakgrunnen for at bekymringsmeldinger henlegges, og 
om meldingene har blitt behandlet i henhold til lovverket og interne retningslinjer.  
 
Antall undersøkelser som gjennomføres fra år til år avhenger av hvor mange bekym-
ringsmeldinger som går videre til undersøkelse. I Evje og Hornnes har det vært en 
økning i undersøkelsessaker i perioden 2015-2017, men nedgang i 2018. Gjennom-
gangen viser at en relativt stor andel (46 % - 64 %) undersøkelser henlegges uten 
videre hjelp og oppfølging fra barnevernet. Dette synes å være i tråd med henleggel-
sesraten både for Midt-Agder barnevern og landet for øvrig. Det kan være ulike årsa-
ker til at undersøkelser henlegges, det kan skyldes at barneverntjenesten vurderer at 
det ikke er behov for hjelpetiltak, det kan være at barnet/foreldrene ikke ønsker hjelp 
eller det kan være grunnet flytting. I kapittel 7 ser vi nærmere på barneverntjenestes 
arbeid med undersøkelser. 
 
Avslutningsvis i kapitlet har vi sett nærmere på bemanningssituasjonen i barnevernet. 
Det er ikke lenger noen faste saksbehandlere som jobber mot Evje og Hornnes 
kommune, men barnevernleder rapporterer at det er 4,3 årsverk tilknyttet kommunen. 
Videre viser gjennomgangen at bemanningen i Midt-Agder barneverntjeneste har økt 
med 0,2 årsverk siden barnevernsamarbeidet startet opp. Dersom man sammenlig-
ner antall barn pr. saksbehandler ligger Midt-Agder barneverntjeneste noe høyere 
enn landsgjennomsnittet.  
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6 MELDINGER TIL BARNEVERNET 
 
I dette kapitlet vil vi se nærmere på problemstilling 2:  
 

Har barneverntjenesten en tilfredsstillende behandling av meldinger om 
bekymring? 

 
I kapittel 5 beskrev vi utviklingen i meldinger til barneverntjenesten. I perioden 2013 – 
2018 har antall mottatte meldinger variert, det samme gjelder for andelen meldinger 
hvor det har blitt åpnet undersøkelsessak. I dette kapitlet vil vi se nærmere på hvor-
dan barneverntjenesten behandler bekymringsmeldinger. 
 
Revisjonen har gjennomgått utvalgte bekymringsmeldinger fra perioden 2015 – 2018 
som har konkludert med henleggelse uten videre undersøkelse fra barneverntjenes-
ten. Vi vil først belyse hva som er bakgrunnen for at barnevernet henlegger mel-
dinger, og deretter ser vi nærmere på om meldinger har blitt behandlet i henhold til 
krav i lovverk og barneverntjenestens egne rutiner.  
 

6.1 Eksempler på henlagte meldinger  
 
Revisjonen har gjennomgått halvparten (24) av bekymringsmeldingene for Evje og 
Hornnes kommune som ble henlagt i perioden 2015-2018. Vi har valgt å fordele mel-
dingene på ulike kategorier30 for å beskrive hva som er bakgrunnen for at barnevern-
tjenesten har henlagt meldingene. For å sikre barnas/familienes anonymitet har vi gitt 
generelle eksempler og foretatt omskrivinger der det har vært behov for det. 
 
 I de påfølgende avsnittene vil vi gjøre nærmere rede for tabell 6.  
 
 

Henlagte meldinger 2015-2018 
 Årsak Antall 
1 Meldingsavklaring fører til oppklaring av meldt bekymring 6 
2 Tillitt til en foresatt 7 
3 Flytting/bosatt i annen kommune 6 
4 Forholdet faller utenfor barnevernloven 2 
5 Melding fremsatt i sjikanerende hensikt 1 
6 Henlagt av praktiske årsaker 2 

      Tabell 6: Henlagte meldinger Evje og Hornnes kommune 

 
Meldingsavklaring fører til oppklaring av meldt bekymring 
6 av de henlagte meldingene velger revisjonen å plassere i kategorien som peker i 
retning av at meldingsavklaring fører til oppklaring av meldt bekymring. Bakgrunnen 
for at saker plasseres i denne kategorien er at bekymringen ikke anses å være så 
alvorlig at den gir grunnlag for å opprette undersøkelse etter § 4-3 eller at barnevern-

                                                
30 Revisjonen bemerker at de ulike kategoriene er utarbeidet av revisjonen og er ikke kategorier som barneverntjenesten selv 
operer med ved henleggelse av bekymring. Kategoriene er valgt for å kunne gi en best mulig beskrivelse av hvorfor barnevern-
tjenesten har henlagt saken.   
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tjenesten allerede har informasjon som bidrar til å oppklare bekymringen. Følgende 
eksempel illustrerer denne kategorien:   
 

En offentlig instans meldte bekymring vedrørende omsorgssituasjonen i hjemmet. 
Av meldingsavklaringen fremgår det at barneverntjenesten hadde vært involvert i 
familien tidligere, og at de fremsatte bekymringene allerede hadde blitt undersøkt. 
Da den nye bekymringsmeldingen ikke inneholdt nye bekymringer eller ytterligere 
opplysninger, valgte barneverntjenesten å henlegge meldingen uten videre un-
dersøkelse. 
 

Tillit til en foresatt 
Revisjonen velger å plassere 7 meldinger i kategorien hvor det knyttes bekymring til 
en av de foresattes omsorgsevne, men hvor det ved meldingsavklaring blir vist at 
barnas omsorgsbehov blir tilstrekkelig ivaretatt av den andre foresatte. Dette er gjer-
ne i tilfeller der de foresatte ikke bor sammen og hvor en av foreldrene har den dagli-
ge omsorgen ovenfor barna: 
 

Barneverntjenesten mottok en bekymringsmelding fra politiet vedrørende en for-
elder. Bekymringen omhandlet rus hos en far og barneverntjenesten valgte på 
bakgrunn av meldingens innhold å ta kontakt med mor for å avklare barnets sam-
værssituasjonen. Det fremgår at barnet ikke har samvær med far på grunn av rus. 
Barneverntjenesten vurderte at mor skjermet barnet tilstrekkelig, og at det ikke var 
bekymring knyttet til barnets omsorgssituasjon.  

 
Flytting/bosatt i en annen kommune  
6 av de gjennomgåtte bekymringsmeldingene har revisjonen valgt å plassere i kate-
gorien som viser til at barnet ikke er bosatt i kommunen. Ifølge barnevernloven § 8-1 
er det kommunen der barnet oppholder seg som har ansvaret for barnet. I noen tilfel-
ler mottar barnevernet bekymringer vedrørende barn som ikke er bosatt i kommunen, 
mens i andre tilfeller flytter familien før gjennomgang og konklusjon er gjennomført. 
Midt-Agder barneverntjeneste har praksis for å sende bekymringen videre til barne-
verntjenesten i annen kommune. Det gis følgende eksempel for å illustrere denne 
kategorien: 
 

Et sykehus meldte bekymring for et barns hjemmesituasjon. Bekymringen 
omhandlet blant annet rus, psykisk helse og konflikt i hjemmet. Av meldings-
avklaringen fremgår det at familien ikke lenger er bosatt i kommunen, og bar-
neverntjenesten må som følge av dette henlegge meldingen. Det fremgår 
imidlertid av dokumentasjonen i saken at barneverntjenesten oversendte be-
kymringsmelding til ny bostedskommune.   
 

Forholdet faller utenfor barnevernloven  
Barnevernlovens formål er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan 
skade deres helse og utvikling får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid. 
Ikke alle bekymringer som meldes til barnevernet faller inn under barnevernloven, og 
revisjonen har valgt å plassere 2 saker i denne kategorien. Nedenfor gis et eksempel 
på en slik henleggelse:  
 

Politiet meldte fra om en hendelse knyttet til en ungdom i kommunen. Barne-
vernet kontaktet mor for å få ytterligere opplysninger i saken, og mor bekreftet 
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at dette var en engangshendelse og at politiet hadde håndtert saken. På bak-
grunn av sakens opplysninger vurderte barneverntjenesten at det meldte for-
holdet ikke var en barnevernssak. Det var ikke bekymring knyttet til barnets 
omsorgssituasjon, og bekymringsmeldingen ble henlagt som følge av dette.   

 
Fremsatt i sjikanerende hensikt 
Gjennomgangen viser videre at 1 melding ble henlagt fordi barneverntjenesten vur-
derte at den var fremsatt i sjikanerende hensikt:  
 

Barneverntjenesten mottok en anonym bekymringsmelding vedrørende et 
barn. Barneverntjenesten hadde god kjennskap til familien da det tidligere var 
kommet inn bekymringsmeldinger som hadde førte til at det ble opprettet un-
dersøkelsessak. Gjennom tidligere undersøkelse kom det frem at det var stor 
konflikt mellom foreldrene og det var en pågående samværssak. Det som 
fremkom i ny bekymringsmelding synes å være fremsatt i sjikanerende hen-
sikt, og barneverntjenesten valgte å henlegge saken uten videre undersøkel-
se. 

 
Henlagt av praktiske årsaker 
Videre har 2 av meldingene blitt henlagt av praktiske årsaker. Meldinger som vi har 
valgt å plassere i denne kategorien er meldinger som har blitt feilregistrerte i saksbe-
handlingssystemet eller meldinger som har kommet inn på ufødte barn. Barneverntil-
tak kan som hovedregel treffes ovenfor barn under 18 år, jf. barnevernloven § 1-3 
første ledd. Barneverntjenesten kan inngå et samarbeid med foreldrene også før 
barnet er født, men dette krever samtykke fra mor31.  
 

6.2 Saksbehandling av henlagte meldinger  
 
I forbindelse med mappegjennomgangen har vi i tillegg til å undersøke bakgrunnen 
for at saker ble besluttet henlagt, også valgt å se nærmere på saksbehandlingen av 
henlagte meldinger. Både i lovverket og i barneverntjenestens rutinehåndbok er det 
en rekke forhold som skal oppfylles i behandlingen av meldinger. 
 
Tidsfrister  
Det fremgår av barnevernloven at barneverntjenesten skal gjennomgå innkommende 
bekymringsmeldinger så snart som mulig og senest innen en uke, jf. bvl § 4-2. Revi-
sjonens gjennomgang av bekymringsmeldinger viser at barneverntjenesten har kon-
kludert i alle meldinger innenfor lovens frist.  
 
Det er mottaksansvarlig som har ansvar for å motta og avklare meldinger. Dersom 
det er usikkerhet knyttet til meldingen, drøftes meldingen med barnevernleder. Videre 
gjennomgås også noen meldinger i det ukentlige møtet med undersøkelsesgruppa. 
Barnevernleder forteller imidlertid at ved meldinger som helt tydelig faller utenfor bar-
nevernloven og som skal henlegges, vil det kun være mottaksansvarlig som er invol-
vert i henleggelsen. 
 
Ved revisjonens gjennomgang av henlagte bekymringsmeldinger kan vi ikke se do-
kumentasjon på hvorvidt meldinger har blitt drøftet med andre. Slik dokumentasjonen 
                                                
31 Bufdir, Saksbehandlingsrundskrivet, hentet fra https://www.bufdir.no/Barnevern/Fagstotte/saksbehandlingsrundskrivet/   

https://www.bufdir.no/Barnevern/Fagstotte/saksbehandlingsrundskrivet/
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foreligger i saksbehandlingssystemet fremstår det som om det kun er én person som 
har vært involvert i beslutningen om å henlegge meldingen uten videre undersøkelse.  
 
Tilbakemelding til melder 
Barneverntjenesten skal gi tilbakemelding til melder om at barnevernet har mottatt 
bekymringen, jf. bvl. § 6-7a. Dersom meldingen er fremsatt av en offentlig melder, 
skal meldingen også inneholde informasjon om hvorvidt meldingen henlegges eller 
det åpnes undersøkelsessak. Tilbakemeldingen skal gis innen tre uker. Revisjonens 
gjennomgang viser at det i stor grad gis tilbakemelding til melder, men at dette ikke 
foreligger i alle saker. I all hovedsak er tilbakemeldingen gitt innenfor lovens frist. 
 
Av barneverntjenestens interne retningslinjer er det spesifisert at tilbakemeldingen 
skal gis skriftlig. I enkelte saker er det «huket av» i saksbehandlingssystemet for at 
tilbakemelding er gitt, uten at det foreligger ytterligere dokumentasjon på hva tilba-
kemeldingen inneholdt eller når denne ble gitt. Dette kan for eksempel være hvis 
barneverntjenesten har gitt tilbakemeldingen over telefon eller i et møte.   
  
Begrunnelse  
Ved meldingsavklaring skal barneverntjenesten vurdere om meldingen skal undersø-
kes nærmere eller om den skal henlegges. Det fremgår av bvl. § 4-2 annet ledd at 
dersom barneverntjenesten beslutter å henlegge meldingen uten videre undersøkel-
se, skal dette begrunnes skriftlig med faglige vurderinger. Revisjonens gjennomgang 
av henlagte bekymringsmeldinger fra perioden 2015-2018 viser at det foreligger en 
slik begrunnelse i alle sakene. I noen saker er dette godt begrunnet, mens i andre 
saker er begrunnelsen noe begrenset.  
 

6.3 Revisjonens oppsummering og vurdering  
 
Agder Kommunerevisjon IKS har i dette kapitlet gjennomgått utvalgte bekymrings-
meldinger for Evje og Hornnes kommune som ble besluttet henlagt i perioden 2015-
2018. Hensikten med gjennomgangen var å undersøke om Midt-Agder barneverntje-
neste har en tilfredsstillende behandling av meldinger.  
 
Kommunen har ansvar for å forsøke å avdekke omsorgssvikt, adferds-, sosiale og 
emosjonelle problemer så tidlig at varige problemer kan unngås. Det er derfor særlig 
viktig at barneverntjenesten tar bekymringsmeldinger på alvor og har lav terskel for å 
opprette undersøkelse. Statistikken viser at det i perioden 2015-2018 ble meldt inn til 
sammen 240 bekymringer for barn og unge bosatt i Evje og Hornnes kommune. Av 
disse ble 49 henlagt ved meldingsavklaring.   
 
Bakgrunn for henleggelse av meldinger 
Barnevernlovens § 4-3 plikter barneverntjenesten å undersøke bekymringer der det 
er rimelig grunn til å anta at det foreligger forhold som kan gi tiltak etter loven. Revi-
sjonens systematisering på kategorier viser ulike årsaker til at barneverntjenesten har 
henlagt meldinger uten å åpne undersøkelsessak.  
 
- En stor andel av meldingene ble henlagt fordi barneverntjenesten vurderte at de 

ikke ga grunnlag for å åpne en undersøkelsessak. Dette knytter revisjonen opp 
mot kategoriene «meldingsavklaring fører til oppklaring av meldt bekymring», «til-
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litt til en av de foresatte», «forholdet faller utenfor barnevernloven» og «fremsatt i 
sjikanerende hensikt» som det ble nærmere gjort rede for i kapittel 6.1. 
 

- Videre viser gjennomgangen at et antall bekymringsmeldinger også ble henlagt 
av mer formelle årsaker. Felles for disse meldingene er at det ikke er sikkert at 
barneverntjenesten hadde konkludert med henleggelse dersom familiene hadde 
blitt boende/bodde i kommunen eller dersom barnet var født. Dette knytter revi-
sjonen opp mot kategoriene «flytting/bosatt i annen kommune» og «henlagt av 
praktiske årsaker».  

 
Revisjonen har ved sin gjennomgang ikke avdekket at barneverntjenesten har hen-
lagt alvorlige meldinger ved meldingsavklaring. Som følge av dette vurderer revisjo-
nen at barneverntjenesten har lav terskel for å sende meldinger videre til undersøkel-
se.  
 
Saksbehandling av meldinger 
Revisjonen har også knyttet kommentarer til selve saksbehandlingen av meldingene.  
 
- Ved revisjonens gjennomgang av henlagte bekymringsmeldinger kan vi ikke se 

hvorvidt meldingen har blitt gjennomgått av mer enn person. Slik dokumentasjo-
nen foreligger i saksbehandlingssystemet fremstår det som om det kun er én per-
son som har vært involvert i beslutningen om å henlegge meldingen uten videre 
undersøkelse. Det fremgår av samtale med barnevernleder at mange meldinger 
drøftes enten med barnevernleder eller i møte, men det kan også forekomme til-
feller hvor kun en person gjennomgår meldingen. Revisjonen stiller spørsmål til 
hvorvidt dette er forsvarlig saksbehandling og om barneverntjenesten har tilstrek-
kelig kontroll for å sikre at beslutninger blir tatt i tråd med gjeldende lovverk og 
vedtatte målsettinger på barnevernområdet, jf. bvl. § 1-4. I Bufdir sin utgivelse 
«Operativ ledelse i barnevernet; beskrivelse av krav og forventninger» fremgår 
det at meldingsgjennomgang og avklaring skal skje regelmessig av tilstrekkelig 
kvalifisert personell. Videre står det at leder, eller medarbeider med leders full-
makt, skal kvalitetssikre arbeidet32.  
 

- Det fremgår av bvl. § 4-2 annet ledd at barneverntjenesten skal begrunne skriftlig 
hvorfor barneverntjenesten henlegger meldingen. Dette ble tatt inn i loven ved 
endringer i juli 2018, og skulle blant annet bidra til å sikre grundigere dokumenta-
sjon i barnevernet33. Revisjonens gjennomgang viser at det foreligger en slik be-
grunnelse i alle sakene, men begrunnelsen som har blitt gitt har vært noe varie-
rende. Revisjonen vil imidlertid påpeke at det synes å være en positiv utvikling i 
den undersøkte perioden, og de nyeste sakene har fått en mer utdypende be-
grunnelse enn tidligere saker. Dette har trolig sammenheng med økt fokus på vik-
tigheten av dokumentasjon i barnevernet. 
 

- Alle meldinger har blitt konkludert innenfor lovens tidsfrist, og barneverntjenesten 
gir i stor grad tilbakemelding til melder om at meldingen er mottatt. I tilfeller der 
melder er en offentlig instans, har barneverntjenesten også gitt informasjon om 

                                                
32 Bufdir, Operativ ledelse i barnevernet; beskrivelse av krav og forventninger, s. 11, hentet fra  
https://www.bufdir.no/globalassets/global/Operativ_ledelse_i_barnevernet.pdf  
33 Regjeringen, Endringer i barnevernloven fra 1.juli, hentet fra https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/endringer-i-
barnevernloven-fra-1.-juli/id2606170/  

https://www.bufdir.no/globalassets/global/Operativ_ledelse_i_barnevernet.pdf
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/endringer-i-barnevernloven-fra-1.-juli/id2606170/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/endringer-i-barnevernloven-fra-1.-juli/id2606170/
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hvorvidt det er åpnet undersøkelsessak, jf. bvl. § 6-7a. Revisjonen vurderer imid-
lertid at barneverntjenesten bør sikre at tilbakemeldingen gis skriftlig slik som ruti-
nehåndboken angir. Dersom tilbakemeldingen gis over telefon, i møte eller lig-
nende bør det dokumenteres når meldingen ble gitt, hvem som fikk tilbakemel-
dingen og hva det eventuelt ble opplyst om.  

 

6.4 Konklusjon  
 
Etter revisjonens vurdering viser vår gjennomgang at barneverntjenesten i all hoved-
sak har en tilfredsstillende behandling av meldinger. Vi har ikke funnet eksempler på 
alvorlige meldinger som har blitt henlagt uten videre undersøkelse, og revisjonen 
vurderer som følge av dette at barneverntjenesten har lav terskel for å sende mel-
dinger videre til undersøkelse for å sikre at barn og unge som har behov for hjelp 
fanges opp på et tidlig tidspunkt.  
 
Revisjonen vurderer imidlertid at barneverntjenesten har forbedringspotensial knyttet 
til den mer formelle delen av saksbehandlingen. Dette gjelder særlig med hensyn til 
gjennomgang/konklusjon av bekymringsmeldinger der det fremstår av sakens doku-
mentasjon at det kun er én saksbehandler som har vært involvert i beslutningen om å 
henlegge meldingen. Videre bør barneverntjenesten sikre at alle meldere får skriftlig 
tilbakemelding som angitt i rutinehåndboken for Midt-Agder barneverntjeneste. 
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7 UNDERSØKELSER I BARNEVERNET  
 
I dette kapitlet vil vi se nærmere på problemstilling 3: 
 

Har barneverntjenesten en tilfredsstillende gjennomføring av undersø-
kelser?  

 
Bekymringsmeldinger som ikke henlegges skal undersøkes nærmere av barnevern-
tjenesten. Hensikten med undersøkelsen er å kartlegge barnets hjelpe- og omsorgs-
behov og den skal gi barneverntjenesten grunnlag for å vurdere om det er behov for 
tiltak etter barnevernloven.  
 
I kapittel 5 viste vi utviklingen i undersøkelsessaker i Evje og Hornnes kommune i 
perioden 2015-2018. Gjennomgangen viste at det har vært et varierende antall un-
dersøkelsessaker i perioden, noe som har sammenheng med antall bekymringsmel-
dinger som konkluderte med undersøkelse. Etter endt undersøkelse kan barnevern-
tjenesten henlegge saken eller fatte vedtak om hjelpetiltak eller omsorgstiltak. Det 
fremgår av statistikken at en relativt stor andel av undersøkelsene avsluttes uten vi-
dere oppfølging og hjelp fra barnevernet.  
 
I dette kapitlet ser vi nærmere på gjennomføringen og saksbehandlingen av utvalgte 
undersøkelsessaker som konkluderte med henleggelse i perioden 2015-2018. Vi vil 
først belyse hva som er bakgrunnen for at barneverntjenesten henlegger sakene, 
deretter vil vi se nærmere på om undersøkelsene har blitt gjennomført i henhold til 
lovkrav og barneverntjenestens egne rutiner. Det er viktig å påpeke at undersøkelser 
etter barnevernloven skal gjennomføres så skånsomt som mulig og den skal ikke 
gjøres mer omfattende enn nødvendig, jf. bvl § 4.3 annet ledd. Dette innebærer at 
undersøkelsene revisjonen har gjennomgått er av ulikt omfang – enkelte undersøkel-
ser har vært svært omfattende, mens andre undersøkelser har vært enklere.  
 

7.1 Eksempler på henlagte undersøkelser 
 
Revisjonen har gjennomgått 50 undersøkelsessaker for barn og unge i Evje og Horn-
nes kommune i perioden 2015-2018. 20 av sakene er fra 2018. Vi har valgt å fordele 
undersøkelsene på ulike kategorier34 for å beskrive hva som er bakgrunnen for at 
barneverntjenesten har henlagt saken. For å sikre barnas/familienes anonymitet har 
vi gitt generelle eksempler og foretatt omskrivinger der det har vært behov for det.  
 

Henlagte undersøkelser 2015-2018 
 Årsak  Antall  
1 Undersøkelsen fører til oppklaring av meldt bekymring 17 
2 Oppfølgingsbehovet blir ivaretatt av en annen instans 15 
3 Foresatte/barn ønsker ikke tiltak eller videre oppfølging 12 
4 Flytting/bosatt i annen kommune 5 
5 Ikke åpenbart at undersøkelsen henlegges 1 

Tabell 7: Henlagte undersøkelser 

                                                
34 Revisjonen bemerker at de valgte kategoriene er utarbeidet av revisjonen og er ikke kategorier som barneverntjenesten selv 
operer med ved henleggelse. Kategoriene er valgt for å kunne gi en best mulig beskrivelse av hvorfor barneverntjenesten har 
henlagt undersøkelsen.  
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I de påfølgende avsnittene vil vi gjøre nærmere rede for tabell 7. 
 
Undersøkelsen fører til oppklaring av meldt bekymring  
Revisjonen har valgt å plassere 17 saker i kategorien hvor undersøkelsen henlegges 
fordi den fremsatte bekymringen oppklares i løpet av undersøkelsesperioden. Barne-
verntjenesten viser gjennom sin undersøkelse at omsorgen for barnet er god nok og 
at familien ikke vurderes å være i behov av videre oppfølging eller tiltak fra barne-
verntjenesten. Følgende eksempel illustrerer saker plassert i denne kategorien:  
 

Barneverntjenesten mottok en bekymringsmelding fra en instans i kommunen. 
Bekymringen omhandlet blant annet alkoholmisbruk og psykisk sykdom hos 
far, samtidig som foreldrene stod midt i en skilsmisse. Det forelå bekymring for 
hvorvidt mor klarte å skjerme barnet tilstrekkelig i denne situasjonen. Barne-
vernet vurderte at det var behov for å opprette undersøkelse for å se nærmere 
på barnets omsorgssituasjon. I undersøkelsesperioden hadde barnevernet 
samtaler med mor, det var hjemmebesøk med observasjoner og det ble hentet 
inn opplysninger fra andre instanser. I samtaler med mor fremkom det at for-
eldrene ikke lenger bodde sammen. Barnet bodde hos mor og hadde ikke 
samvær med far alene. Etter endt undersøkelse vurderte barneverntjenesten 
at det ikke var mangler ved den daglige omsorgen til barnet og at mor skjer-
met barnet i tilstrekkelig grad. Barneverntjenesten vurderte at det ikke var be-
hov hjelpetiltak og undersøkelsen ble derfor henlagt.   
 

Oppfølgingsbehovet blir ivaretatt av en annen instans  
I noen tilfeller viser undersøkelsen at barnet/familien har behov for oppfølging og 
hjelp, men at dette oppfølgingsbehovet best kan ivaretas av andre instanser. Dette 
kan være fordi barneverntjenesten ikke har passende tiltak eller tilstrekkelig kompe-
tanse til å gi den hjelpen som barnet/familien har behov for. Revisjonen har valgt å 
plassere 15 saker i denne kategorien. Nedenfor gis det et eksempel på et slik sak:  
 

Helsesøster meldte bekymring for et barn der bekymringen omhandlet barnets 
atferd og konfliktnivået i hjemmet. Midt-Agder barnevern hadde inntil nylig 
vært involvert i familien, og på bakgrunn av meldingens innhold ble det vurdert 
at barneverntjenesten ville undersøke om familien på nytt hadde behov for bi-
stand fra barnevernet. Da undersøkelsen startet fortalte mor at situasjonen i 
hjemmet allerede hadde endret seg. Barnet var henvist til abup, et tiltak som 
både mor og barneverntjenesten vurderte som riktig. Barnverntjenesten fikk 
bekreftet at Abup ville følge opp barnet og familien, og vurderte som følge av 
dette at familiens hjelpebehov ville bli tilstrekkelig ivaretatt av en annen instans 

 
Foreldrene/barnet ønsker ikke tiltak eller videre oppfølging 
Hjelpetiltak fra barnevernet er hovedsakelig frivillig og etableres som et samarbeid 
mellom familien og den lokale barneverntjenesten. Formålet med hjelpetiltakene er å 
skape en positiv forandring hos barnet eller familien. Gjennomgang av saksmapper 
viser imidlertid at det er familier i Evje og Hornnes som ikke ønsker hjelp eller oppføl-
ging fra barnevernet. Bakgrunnen for dette kan være at familien ikke deler barnever-
nets bekymring eller at de ikke ønsker involvering i sin familie. I disse tilfellene ser 
barneverntjenesten at barnet/familien kunne hatt behov for videre hjelp og oppføl-
ging, men at saken ikke er så alvorlig at den oppfyller vilkårene for omsorgsoverta-
gelse.  
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I enkelte tilfeller henlegger barneverntjenesten saken med bekymring. Dette innebæ-
rer at familien takker nei til videre oppfølging og at dette er imot barneverntjenestens 
anbefaling. I slike tilfeller kan barneverntjenesten på eget initiativ gjenåpne saken 
etter seks måneder uten at det har kommet inn ny bekymringsmelding på barnet35. 
Revisjonen har ikke sett eksempler på saker hvor Midt-Agder barneverntjeneste har 
gjenåpnet saken på eget initiativ. Barnevernleder forteller at dette hender, men som 
oftest kommer det inn nye bekymringsmeldinger fra andre instanser før det har gått 
seks måneder.   
 
Mappegjennomgangen viser at 12 saker har blitt henlagt på denne bakgrunn. Ek-
sempelet nedenfor illustrerer dette:  
 

Barnevernet mottok en bekymringsmelding fra sykehuset. Bekymringen om-
handlet flere forhold, blant annet mors omsorgsevne, uhygieniske boforhold og 
oppfølging av barnets helse. Barnevernet hadde tidligere vært involvert i fami-
lien. Da det var samsvar mellom tidligere bekymringer og nye bekymringsmel-
ding, ble det vurdert at det var grunnlag for å åpne ny undersøkelse. I under-
søkelsesperioden foretok barneverntjenesten hjemmebesøk (både uanmeldt 
og avtalt), de hadde samtaler med mor, samtaler med barnet og det ble hentet 
inn informasjon fra relevante instanser. Dette i tillegg til barneverntjenestens 
kjennskap til familien fra tidligere.   
 
I løpet av undersøkelsen vurderte barneverntjenesten at mor kunne ha nytte 
av hjelpetiltak fra barnevernet for å styrke hennes foreldreferdigheter. Mor 
opplevde derimot at hun ikke hadde behov for dette da hun tidligere hadde 
hatt et slikt hjelpetiltak. Barneverntjenesten vurderte at bekymringen ikke var 
av en slik karakter at de vil fremme sak for at fylkesnemnda skulle pålegge 
hjelpetiltak. Da mor takket nei til videre tiltak henla barneverntjenesten saken 
med bekymring.  
 

Flytting/bosatt i annen kommune 
Revisjonen velger å plassere 5 saker i kategorien hvor undersøkelser henlegges på 
grunn av flytting/bosatt i en annen kommune. En undersøkelsessak skal vanligvis 
gjennomføres i løpet av tre måneder, og det er mye som kan skje i løpet av disse 
månedene. I noen tilfeller velger familier å flytte i denne perioden; det kan dreie seg 
om ordinær flytting hvor familien informerer barneverntjenesten om flyttingen, mens 
det i andre tilfeller flyttes uten at barneverntjenesten får beskjed om dette. Midt-Agder 
barneverntjeneste har som praksis å oversende bekymringen til ny bostedskommune 
dersom denne er kjent. Nedenfor gis det et eksempel på en slik sak: 
 

Barneverntjenesten mottok en bekymringsmelding fra en barneverntjeneste i 
en annen kommune. De hadde startet en undersøkelse som blant annet viste 
at mor og barn i perioder hadde levd i skjul fra barnevernet, mor hadde psy-
kiske vansker, det hadde vært bekymring knyttet til rus og barnet hadde ikke 
møtt til kontroll på helsestasjonen. Barneverntjenesten opplevde at mor hadde 
en unngåelseatferd ovenfor barnevernet, men hadde fått opplyst at barnet nå 
oppholdt seg hos et familiemedlem i Evje og Hornnes. Bekymringen ble derfor 
oversendt Midt-Agder barnevern.  

                                                
35 Bufdir, Sakbehandlingsrundskrivet, hentet fra https://www.bufdir.no/Barnevern/Fagstotte/saksbehandlingsrundskrivet/#97  
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Barneverntjenesten i Evje og Hornnes hadde allerede kjennskap til familien. 
De hadde tidligere gjennomført undersøkelse, men familien forsvant fra kom-
munen før barneverntjenesten fikk iverksatt hjelpetiltak. Ved en senere anled-
ning fikk barnevernet ny bekymring og skulle opprette undersøkelse, men de 
fikk ikke gjennomført undersøkelsen da familien på ny flyttet. På bakgrunn av 
bekymringsmeldingen og tidligere kjennskap, ble det vurdert at barneverntje-
nesten skulle opprette undersøkelsessak. Barnevernet forsøkte å komme i 
kontakt med familiemedlemmet som angivelig skulle ha den daglige omsorgen 
ovenfor barnet. De oppnådde ikke kontakt, og informasjon de mottok i løpet av 
undersøkelsesperioden tilsa at barnet ikke oppholdt seg i kommunen. Som 
følge av dette henla Midt-Agder barneverntjeneste saken, og sendte bekym-
ringsmeldingen tilbake til kommunen der mor og barn sannsynligvis oppholdt 
seg. 

 
Ikke åpenbart at undersøkelsen henlegges  
Revisjonen har valgt å plassere 1 sak i kategorien «ikke åpenbart at saken henleg-
ges». Bakgrunnen for at saken har blitt plassert i denne kategorien er ikke nødven-
digvis fordi revisjonen mener at saken er så alvorlig, men det er ikke dokumentert i 
tilstrekkelig grad hva barneverntjenesten har gjort i undersøkelsesperioden eller hva 
som var bakgrunnen for at barneverntjenesten henla saken:  
 

Barneverntjenesten mottok bekymring fra politiet vedrørende arrestasjon av en 
forelder. Meldingen omhandlet rus og barneverntjenesten vurderte at det skul-
le opprettes undersøkelsessak for å vurdere barnets omsorgssituasjon. I 
saksbehandlingssystemet foreligger det ingen informasjon om hva barnevern-
tjenesten foretok seg i undersøkelsesperioden utover å hente inn informasjon 
fra andre instanser. Det er ikke dokumentert noen vurderinger fra barnevern-
tjenesten, men det fremgår av konklusjonsteksten at foreldrene ikke ønsket 
hjelp og at det derfor ikke var grunnlag for hjelpetiltak.  

 

7.2 Saksbehandling av henlagte undersøkelser 
 
I forbindelse med mappegjennomgangen har vi i tillegg til å undersøke på bakgrun-
nen for at undersøkelsessaker ble besluttet henlagt, også valgt å se nærmere på 
saksbehandlingen av undersøkelsene. Både i lovverket og i kommunens rutinehånd-
bok er det en rekke forhold som skal oppfylles i behandlingen av undersøkelser. 
 
I kapittel 6 redegjorde vi for saksbehandlingen av henlagte bekymringsmeldinger. Da 
en undersøkelsessak først starter med meldingsavklaring, henviser vi til kap 6.2 da 
disse forholdene også gjør seg gjeldende for meldinger som går videre til undersø-
kelse i barneverntjenesten. 
 
Undersøkelsesplan 
Når barneverntjenesten velger å opprette en undersøkelse, bør det utarbeides en 
undersøkelsesplan36. Undersøkelsesplanen er ikke lovpålagt, men den er en del av 
barneverntjenestens interne rutiner og i rutinehåndboken fra departementet blir det 
anbefalt å utarbeide en slik plan. Planen skal bidra til at frister overholdes og sikre 
fremdrift i saken, samtidig som den også er et viktig dokument for foresatte og aktuel-
                                                
36 Bufdir, saksbehandlingsrundskrivet, hentet fra https://www.bufdir.no/Barnevern/Fagstotte/saksbehandlingsrundskrivet/#97  
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le samarbeidspartnere. Revisjonens gjennomgang viser at det ikke er utarbeidet un-
dersøkelsesplan i alle sakene. Det ser imidlertid ut som det har vært en positiv utvik-
ling på dette området da det foreligger en slik plan for alle undersøkelsene i 2018.  
 
Samtykke  
Alle som jobber i offentlige virksomheter er underlagt generell taushetsplikt, jf. fvl.§ 
13, i tillegg har barnevernet en strengere taushetsplikt etter barnevernloven § 6-7. 
Barn og foreldre kan gi samtykke til fritak fra taushetsplikten. Dette innebærer at an-
satte i barnevernet kan dele opplysninger med de instanser som barnet/familien har 
samtykket til. Dette kan være viktig i en undersøkelsessak da barneverntjenesten kan 
ha behov for å hente inn opplysninger fra instanser som er i kontakt med bar-
net/familien37. Det fremgår av rutinehåndboken for Midt-Agder barneverntjeneste at 
de skal forsøke å få skriftlig informert samtykke i alle saker.  
 
Revisjonens gjennomgang viser at det ikke foreligger samtykke i alle sakene. Barne-
vernleder forteller at de er opptatt av å hente inn samtykke fra barn/foresatte og hun 
opplever ikke at de har utfordringer med å få inn et slikt samtykke.  
 
Innhenting av informasjon 
I løpet av undersøkelsesperioden har barneverntjenesten behov for å hente inn in-
formasjon fra familien og eventuelt fra andre som kjenner barnet/familien. Hvor 
mange samtaler, hjemmebesøk og informasjon som innhentes fra andre instanser vil 
avhenge av den enkelte undersøkelsen. Undersøkelser etter barnevernloven skal 
gjennomføres så skånsomt som mulig, og den skal ikke gjøres mer omfattende enn 
nødvendig, jf. bvl § 4-3 annet ledd. For å sikre en forsvarlig saksbehandling av un-
dersøkelsen må barneverntjenesten likevel sørge for at saken er tilstrekkelig belyst 
før de kan konkludere.  
 
Da de gjennomgåtte sakene varierer i omfang, er det vanskelig å si noe generelt om 
dette punktet. Revisjonen opplever imidlertid at barneverntjenesten i stor grad inn-
henter den informasjonen som trengs for å konkludere på undersøkelsen; de snakker 
med familien, barnet og andre som kjenner til familien, i tillegg til at det foretas obser-
vasjoner både i hjemmet og andre steder. Revisjonen vil likevel påpeke at i enkelte 
saker har ikke dette blitt dokumentert i tilstrekkelig grad. I flere saker ser vi av slutt-
rapporten for undersøkelsen at det er foretatt samtaler eller gjennomført hjemmebe-
søk/observasjoner som ikke er dokumentert i barnets journal. Dette innebærer at vi i 
ettertid ikke kan vite hvem som har deltatt i samtalene/hjemmebesøkene eller når 
dette har blitt gjennomført.  
 
Midtveisevaluering/vurderinger   
Det er viktig at barneverntjenesten dokumenterer sine vurderinger, jf. bvl. § 1-4. Dette 
skal gjøres løpende gjennom undersøkelsen, og ifølge Midt-Agder barneverntjeneste 
sin rutinehåndbok skal det avholdes midtveisevaluering i undersøkelsessaker. I midt-
veisevalueringen gjennomgås saken, det gjøres rede for barneverntjenestens forelø-
pige vurderinger og veien videre drøftes. I et mindretall av sakene er det dokumentert 
at det er avholdt midtveisevaluering og hvilke vurderinger som er gjort i denne forbin-
delse. Barnevernleder informerer imidlertid om at det gjennomføres midtveisevalue-
ring i alle undersøkelsessaker.  
                                                
37 Dersom det ikke gis samtykke kan barneverntjenesten hente inn opplysninger når vilkårene i barnevernloven § 6-4 annet og 
tredje ledd er oppfylt.  
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Revisjonens gjennomgang viser videre at det er ulikt hvordan vurderinger som blir 
tatt underveis i saken blir dokumentert. I flere saker blir underveisvurderinger doku-
mentert i barnets journal; dette kan for eksempel være vurderinger som er foretatt 
etter samtale eller hjemmebesøk eller egne journalnotat med beskrivelser av barne-
verntjenestens vurderinger så langt. I andre saker revisjonen har gjennomgått er det 
derimot lite tydelige spor av hvilke vurderinger barneverntjenesten har gjort seg un-
derveis - og barneverntjenestens vurderinger av saken fremkommer først i sluttrapp-
orten. Revisjonen synes imidlertid at det har vært en positiv utvikling fra 2015 – 2018 
når det gjelder dokumentasjon av barneverntjenestens vurderinger.  
 
Sluttrapport  
Det fremgår av barneverntjenestens rutinehåndbok at undersøkelsen skal avsluttes 
med en sluttrapport. Det er ikke spesifisert hva sluttrapporten skal inneholde, men 
etter revisjonens forståelse er dette en oppsummering av barneverntjenestens arbeid 
med undersøkelsen. Sluttrapporten er ikke lovpålagt. 
 
Revisjonens gjennomgang viser at det ikke foreligger sluttrapport for alle sakene som 
vi har gått gjennom i perioden 2015-2018. Vi vil imidlertid påpeke at for alle sakene 
fra 2018 har det blitt utarbeidet en slik sluttrapport.  
 
Når det gjelder innholdet i sluttrapportene vil disse naturligvis variere da de gjennom-
gåtte sakene er av ulikt omfang. Noen sluttrapporter er svært omfattende da det har 
vært mye kontakt i undersøkelsesperioden og det er innhentet mye informasjon, 
mens andre sluttrapporter er enklere. Sluttrapportene inneholder i all hovedsak det 
de skal; det vil si hva som var bakgrunnen for at det ble opprettet undersøkelse, hva 
som fremkommer i undersøkelsesperioden og hva som er barneverntjenestens vur-
dering og konklusjon i saken.   
 
Vedtak 
I tillegg til sluttrapporten som nevnt i avsnittet over, skal barneverntjenestens arbeid 
med undersøkelsen dokumenteres i et enkeltvedtak. Dette gjelder uavhengig av un-
dersøkelsens konklusjon; både i de tilfeller der det iverksettes tiltak og der barnevern-
tjenesten av ulike grunner henlegger saken, jf. bvl. § 4-3 sjette ledd.  
 
Vår gjennomgang viser at barneverntjenesten ikke har fattet vedtak om henleggelse i 
alle undersøkelser. Revisjonen må imidlertid påpeke at dette først ble tatt inn i loven i 
juli -18. Det fremgår av forarbeidene at dette var en presisering av gjeldende rett, 
men at det ikke hadde vært tydelig nok ovenfor barneverntjenester og fylkesmenn 
hvorvidt henleggelse av en undersøkelse var å regne som et enkeltvedtak. Barne-
vernleder forteller at de begynte å fatte vedtak om henleggelse av undersøkelser da 
de ble opplyst om dette i 2018. Revisjonens gjennomgang viser at det foreligger en-
keltvedtak i alle saker som er avsluttet etter 1.juli 2018.  
 
Forvaltningsloven stiller krav til utforming og innholdet i et enkeltvedtak, i tillegg til at 
barnevernloven § 6-3a stiller spesielle krav til begrunnelsen i vedtak fra kommunale 
barneverntjenester. Revisjonen har gjennomgått vedtakene som foreligger fra 2018, 
og gjennomgangen viser at vedtakene i all hovedsak viser til reglene vedtaket bygger 
på, faktiske forhold i saken, barnets stemme og hva som er barneverntjenestens vur-
dering og konklusjon. I tillegg gis det opplysninger om klageadgang, klagefrist, klage-
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instans og nærmere fremgangsmåte ved klage, samt om retten til å se sakens doku-
menter, jf. fvl. § § 18 og 19.  
 
Tidsfrister 
Det fremgår av barnevernloven at undersøkelsen skal gjennomføres snarest og se-
neste innen tre måneder. I enkelte tilfeller kan fristen utvides til seks måneder, jf. bvl. 
§ 6-9 første ledd. Alle sakene som revisjonene har gjennomgått har blitt undersøkt 
innen tidsfrist, kun en sak har fått forlenget frist.   
 
Revisjonen ser likevel at det i enkelte saker har gått relativt lang tid fra barneverntje-
nesten har besluttet å opprette undersøkelsessak, til undersøkelsen faktisk kommer i 
gang. Vi har sett eksempler på saker der det har tatt over en måned fra meldingen 
ble konkludert til barneverntjenesten har første møte med familien. Barneverntjenes-
ten har selv problematisert dette i årsmeldingen for 2018; her fremgår det at utford-
ringer knyttet til bemanningssituasjonen har ført til at noen familier har måtte vente 
lengre på å få en saksbehandler enn det som er ønskelig. Barnevernleder opplyser til 
revisjonen at det alltid foretas en konkret vurdering av hvorvidt saken er akutt og om 
barneverntjenesten må komme i gang med undersøkelsen med en gang. Siden bar-
nevernet hele tiden har mange undersøkelsessaker som er pågående, vil noen saker 
måtte prioriteres før andre slik ressurssituasjonen er i dag.   
 
Tilbakemelding til melder 
Etter endt undersøkelse skal barneverntjenesten gi offentlig melder ny tilbakemel-
ding. Tilbakemeldingen skal inneholde opplysninger om saken er henlagt eller om 
barneverntjenesten følger videre opp, jf. § 6-7a tredje ledd.  
 
Revisjonens gjennomgang av henlagte undersøkelser viser at det i flere saker ikke er 
dokumentert at det er gitt tilbakemelding til offentlig melder etter at undersøkelsen er 
avsluttet. Barnevernleder forteller at de i forbindelse med et kommende tilsyn fra fyl-
kesmannen har blitt gjort oppmerksomme på dette, og at de nå har fokus på at det 
skal gis en slik tilbakemelding. Videre opplyser barnevernleder om at de har et godt 
samarbeid med andre instanser i kommunen, og de får tilbakemelding om at det er 
lav terskel for å ta kontakt med barnevernet – både i konkrete saker, men også gene-
relt. Som følge av dette tror ikke barnevernleder at det er noen offentlige meldere 
som føler seg usikre fordi barneverntjenesten ikke har gitt tilbakemelding om under-
søkelsens utfall, men presiserer likevel at det skal foreligge en slik tilbakemelding fra 
barneverntjenestens side.  
 

7.3 Revisjonens oppsummering og vurdering 
 
Agder Kommunerevisjon IKS har i dette kapitlet gjennomgått undersøkelser for Evje 
og Hornnes kommune som ble besluttet henlagt i perioden 2015-2018. Hensikten 
med gjennomgangen var å undersøke om Midt-Agder barneverntjeneste har en til-
fredsstillende behandling av undersøkelsessaker.  
 
Den kommunale barneverntjenesten plikter å opprette undersøkelse dersom det ved 
meldingsavklaring er rimelig grunn til å anta at barnet kan ha behov for et tiltak etter 
barnevernloven, jf. bvl. § 4-3 første ledd. Hensikten med undersøkelsen er å innhente 
tilstrekkelig informasjon til at barnevernet kan vurdere om vilkårene for å sette inn 
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tiltak er til stede. Etter endt undersøkelse kan barneverntjenesten henlegge saken 
eller fatte vedtak om hjelpetiltak eller omsorgstiltak. Statistikken som ble presentert i 
kapittel 5 viser at mange undersøkelsessaker blir henlagt uten videre oppfølging og 
hjelp fra barneverntjenesten. I perioden 2015-2018 ble det samlet sett gjennomført 
212 undersøkelser i Evje og Hornnes kommune, 114 undersøkelser ble henlagt i 
samme periode.  
 
Bakgrunn for henleggelse av undersøkelser 
I kapitlet har revisjonen sett nærmere på hva som er bakgrunnen for at undersøkel-
ser blir henlagt av barnevernet.  
  
- Flest undersøkelsessaker henlegges uten at det tilbys hjelpetiltak fordi barnvern-

tjenestens undersøkelse viser at barnas omsorgssituasjon fremstår som god nok. 
Felles for sakene som har blitt plassert i kategorien «undersøkelsen fører til opp-
klaring av meldt bekymring», er at den innsamlede informasjonen tilsier at det ik-
ke foreligger bekymring ovenfor barnets omsorgssituasjon.  
 

- Gjennomgangen viser imidlertid at en stor andel undersøkelser ble henlagt selv 
om det ble vurdert at barnet og/eller familien hadde behov for videre hjelp og opp-
følging. Dette gjelder for saker der barn/foresatte takker nei til hjelpetiltak fra bar-
neverntjenesten, men også der hvor barn/foresatte får dekket sitt oppfølgingsbe-
hovet fra en annen instans. 
 

- Videre ble også en andel undersøkelser henlagt som følge av flytting. Det er ikke 
gitt at barneverntjenesten ville konkludert med henleggelse dersom familiene 
hadde blitt boende i kommunen og barneverntjenesten hadde fullført sin under-
søkelse. 
 

- I tillegg valgte revisjonen å stille spørsmål ved en undersøkelse. Bakgrunnen for 
dette var at det ikke forelå tilstrekkelig dokumentasjon for hva barneverntjenesten 
hadde foretatt seg i løpet av undersøkelsesperioden eller hvilke vurderinger som 
hadde blitt tatt i forbindelse med henleggelsen.  

 
Saksbehandling av undersøkelser 
Når barneverntjenesten gjennomfører en undersøkelse, er det en rekke lovkrav og 
interne rutiner som skal oppfylles. Revisjonen har i kapitlet sett nærmere på ulike for-
hold ved barneverntjenenestens saksbehandling av undersøkelsessaker:  
 
- Ifølge rutinehåndboken for Midt-Agder barneverntjeneste og saksbehandlings-

rundskrivet fra departementet fremgår det at det bør lages en plan for undersø-
kelsen. Revisjonens gjennomgang viser at det ikke foreligger en slik plan i alle de 
undersøkte sakene, men at det har vært en positiv utvikling i tiden frem mot 2018. 
For 2018 foreligger det undersøkelsesplan i alle saker, og dette vurderer revisjo-
nen som positivt.     
 

- I en undersøkelsessak kan det være nødvendig å hente inn opplysninger fra 
andre instanser som er i kontakt med barnet/familien. Dette skal så langt det er 
mulig gjøres med samtykke fra de foresatte, evt. av barnet selv38. Det fremgår 

                                                
38 Dersom det ikke gis samtykke kan barneverntjenesten hente inn opplysninger når vilkårene i barnevernloven § 6-4 annet og 
tredje ledd er oppfylt.  
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også av barneverntjenestens rutinehåndbok at de skal forsøke å innhente skriftlig 
samtykke i alle saker. Revisjonens gjennomgang viser at dette ikke foreligger i al-
le de gjennomgåtte sakene. Dette betyr ikke nødvendigvis at familien ikke har 
samtykket da samtykke også kan gis muntlig. Barnevernleder opplyser om at de 
ikke har utfordringer med å få samtykke fra foresatte/barn, og revisjonen vurderer 
at barneverntjenesten i større grad må sikre at samtykke er dokumentert i den 
enkelte sak.  
 

- Barneverntjenestens dokumentasjonsplikt følger av forsvarlighetskravet i barne-
vernloven § 1-4. Forsvarlighetskravet innebærer blant annet at barneverntjenes-
ten til enhver tid skal dokumentere opplysninger og vurderinger som er relevante 
for saken. Dokumentasjon av opplysninger og faglige vurderinger har også betyd-
ning for kommunens egenkontroll og i forbindelse med etterprøving, tilsyn og kon-
troll med kommunens oppfyllelse av lovpålagte oppgaver. Videre er dette også 
viktig for at sakens parter skal kunne gå tilbake for å se hva som er skrevet om 
dem.  
 
Revisjonens gjennomgang av undersøkelser viser at barneverntjenesten i stor 
grad innhenter nødvendige opplysninger fra familie, barn og andre instanser som 
har kjennskap til barnet/familien, i tillegg til å foreta hjemmebesøk og observasjo-
ner. Det fremgår imidlertid at disse opplysningene ikke alltid blir dokumentert i til-
strekkelig grad. I flere tilfeller har revisjonen sett at det i sluttrapporten blir opplyst 
om samtaler eller hjemmebesøk som ikke fremgår av barnets journal. Dette med-
fører at man i ettertid ikke kan vite hvem som har deltatt i samtale-
ne/hjemmebesøkene eller når disse fant sted. Revisjonen vurderer at barnevern-
tjenesten bør sikre at relevante opplysninger blir løpende dokumentert i den en-
kelte sak.  
 
Videre viser revisjonens gjennomgang at barneverntjenesten i varierende grad 
dokumenterer sine vurderinger. I noen saker er barneverntjenestens vurderinger 
svært godt dokumentert underveis i saken, mens i andre saker fremkommer bar-
neverntjenesten sine vurderinger først når saken avsluttes. Ifølge barneverntje-
nesten sin rutinehåndbok skal det gjennomføres en midtveis evaluering i alle un-
dersøkelsessaker. Gjennomgangen av saksmapper viser at det er ulikt hvorvidt 
det er dokumentert at det er avholdt en slik evaluering, og eventuelt hvilke vurde-
ringer som er gjort i denne forbindelse. Barnevernleder opplyser om at det blir tatt 
løpende vurderinger i alle saker og at det også gjennomføres midtveisevaluering i 
alle pågående undersøkelsessaker. Revisjonen vurderer at Midt-Agder barne-
verntjeneste bør sikre at løpende vurderinger i tilstrekkelig grad blir dokumentert i 
den enkelte sak. Vi vil imidlertid påpeke at det synes å være en positiv utvikling i 
årene fra 2015 - 2018 når det gjelder dokumentasjon av barneverntjenestens vur-
deringer.  
 

- Undersøkelsen skal avsluttes med en sluttrapport, jf. rutinehåndbok for Midt-
Agder barneverntjeneste. Revisjonens gjennomgang viser at det ikke foreligger 
sluttrapport i alle undersøkelsessaker, men også her har det vært en positiv utvik-
ling i perioden. For alle saker som ble avsluttet i 2018 foreligger det en slik slutt-
rapport. Sluttrapportene varierer i omfang, noe som synes å være naturlig da de 
gjennomgåtte undersøkelsessakene har vært svært ulike.  
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- I tillegg til å lage sluttrapport, skal barneverntjenesten etter barnevernloven fatte 
vedtak ved endt undersøkelse. Dette gjelder også hvis undersøkelsen konklude-
rer med henleggelse, jf. bvl. 4-3 sjette ledd. Denne bestemmelsen ble tatt inn i lo-
ven i juli 2018, men det fremgår av forarbeidende at dette var en presisering av 
gjeldende rett39 – men at det ikke hadde vært tydelig nok ovenfor barneverntje-
nester og fylkesmenn at henleggelse av en undersøkelse var å regne som et en-
keltvedtak. Barnevernleder forteller at de ikke var kjent med at det skulle fattes 
vedtak ved henleggelse før i 2018, og Fylkesmannen i Agder bekrefter også at 
dette var ukjent for dem inntil det kom en presisering fra departementet. Revisjo-
nen har derfor lagt til grunn at det skal foreligge enkeltvedtak for henlagte under-
søkelser fra det tidspunktet da bestemmelsen ble tatt inn i loven. Gjennomgang 
viser at det foreligger vedtak i alle undersøkelsessaker etter 1.juli 2018, og dette 
anses som tilfredsstillende.   
 

- Ifølge barnevernloven § 6-9 første ledd skal en undersøkelse gjennomføres sna-
rest og senest innen tre måneder. Ved særlige tilfeller kan fristen utvides til seks 
måneder. Fristen for undersøkelsen begynner å løpe i det meldingen er gjennom-
gått og det er besluttet at den skal følges opp med en undersøkelse. Revisjonens 
gjennomgang av utvalgte undersøkelsessaker viser at alle saker har blitt gjen-
nomført innenfor lovens frist. Det fremgår imidlertid at det i noen saker tar for-
holdsvis lang tid fra barneverntjenesten beslutter at det skal opprettes en under-
søkelse, til undersøkelsen faktisk kommer i gang. Dette ble tatt opp med barne-
vernleder og barnevernleder synes å være klar over denne utfordringen. På grunn 
av ressurssituasjonen i Midt-Agder barneverntjeneste vil noen saker måtte priori-
teres over andre slik at det i enkelte tilfeller kan ta noe tid før barneverntjenesten 
får begynt på undersøkelsen. Etter revisjonens vurdering bør barneverntjenesten 
sikre at saker undersøkes snarest, slik barnevernloven § 6-9 krever.  
 

- Etter endt undersøkelse skal barneverntjenesten gi offentlig melder tilbakemel-
ding, jf bvl § 6-7a tredje ledd. Vår gjennomgang viser at det i flere saker ikke er 
dokumentert en slik tilbakemelding. Revisjonen vurderer at barneverntjenesten 
bør sikre at alle offentlige meldere får tilbakemelding etter undersøkelsen er av-
sluttet. Dette er viktig for at den som meldte bekymringen ikke skal oppleve usik-
kerhet om barneverntjenesten følger familien videre eller ikke. Dersom den som 
meldte bekymringen tror at barneverntjenesten fortsatt følger familien, kan dette 
føre til at de ikke melder på nytt dersom de fortsatt har bekymring.  

 

7.4 Konklusjon  
 
Revisjonens gjennomgang viser at det er ulike grunner til at undersøkelsessaker hen-
legges uten videre hjelp og oppfølging fra barneverntjenesten. Mange saker blir hen-
lagt som følge av at barneverntjenesten vurderer at barnet/familien ikke har behov for 
tiltak fra barnevernet, men også en stor andel undersøkelser henlegges som følge av 
at barnet/familien får hjelp fra andre instanser, fordi barn/foresatte ikke ønsker hjelp 
fra barnevernet eller fordi familien flytter. Revisjonen valgte å stille spørsmål ved en 
undersøkelse. Bakgrunnen for dette var at det ikke forelå tilstrekkelig dokumentasjon 

                                                
39 Bufdir, Tolkningsuttalelse – Henleggelse av undersøkelser etter barnevernloven § 4-3, hentet fra 
https://www.bufdir.no/Bibliotek/RettsdataStartPage/Rettsdata/?grid=gBUFDIRz2D2018z2E01z2E08  

https://www.bufdir.no/Bibliotek/RettsdataStartPage/Rettsdata/?grid=gBUFDIRz2D2018z2E01z2E08
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for hva barneverntjenesten hadde foretatt seg i løpet av undersøkelsesperioden eller 
hvilke vurderinger som hadde blitt tatt i forbindelse med henleggelsen.  
 
Gjennomgangen viser videre at barneverntjenestens arbeid med undersøkelser har 
avveket fra lovverk og interne rutiner ved flere tilfeller. Agder Kommunerevisjon IKS 
konkluderer derfor med at det er forbedringspotensial for barneverntjenestens saks-
behandling av undersøkelser. Dette knytter seg særlig til dokumentasjon av samtyk-
ke, dokumentasjon av innhentede opplysninger og barneverntjenestens egne vurde-
ringer, oppstartstidspunktet for undersøkelsen og tilbakemelding til melder etter at 
undersøkelsen er avsluttet.  
 
Revisjonen vil imidlertid bemerke at det synes å ha vært en positiv utvikling i behand-
lingen av undersøkelsessaker fra 2015 og frem til de seneste sakene vi har under-
søkt i 2018.   
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8 INTERNKONTROLL 
 
I dette kapitlet ser vi nærmere på problemstilling 4:  
 
 Er det etablert tilstrekkelig internkontroll i barneverntjenesten?  
 
I barnevernlovens § 2-1 annet ledd, fremgår det at kommunene skal ha en internkon-
troll for å sikre at oppgavene utøves i samsvar med loven. Omfang og utforming av 
internkontrollen tilpasses den enkelte barneverntjeneste. Midt-Agder barneverntje-
neste har utarbeidet ei rutinehåndbok som skal ivareta internkontrollen. I avtalen som 
regulerer samarbeidet om barneverntjenesten er det i tillegg gitt føringer for hvordan 
barneverntjenesten skal rapportere på sitt arbeid til de tre kommunene. Det fremgår 
også av samarbeidsavtalen at «administrative forhold for øvrig» delegeres til råd-
mannen i vertskommunen, dette innebærer at det er Vennesla kommune som har det 
overordnede ansvaret for å sikre internkontrollen for barnevernssamarbeidet.   
 
Rutinehåndbok for Midt-Agder barneverntjeneste 
I rutinehåndboken for Midt-Agder barneverntjeneste er det blant annet beskrevet 
hvordan barneverntjenesten er organisert, hva som er barneverntjenesten overord-
nende mål og verdigrunnlag samt hvordan ansvar og myndighet er fordelt. Videre 
består håndboken av en rekke rutiner for ansatte og barnevernleder, samt saksbe-
handlingsrutiner for de ulike delene i en barnevernssak. Rutinehåndboken er lagt inn 
i saksbehandlingssystemet Familia og er derfor enkelt tilgjengelig for alle ansatte. 
Barnevernleder opplyser om at de nå arbeider med å oppdatere rutinehåndboken.  
 
Avvik/merknad 
Rapportering og behandling av avvik er viktige elementer ved barnevernets intern-
kontroll. Avviksrapporteringen er avgjørende for at kommunen og ledelsen med sik-
kerhet skal vite at rutinene følges. Dersom rapporteringen skal ha en funksjon, må 
også de meldte avvikene følges opp; ledelsen må forsøke å finne årsaken til avviket 
og vurdere om det er nødvendig å sette inn korrigerende tiltak40.  
 
Av rutinehåndboken fremgår det at alle ansatte har plikt til å rapportere alle avvik fra 
myndighetskrav og interne kvalitetskrav. Det fremgår følgende om rapportering av 
avvik:   
 

Ved avvik skal:  
- Ansatte som oppdager avvik/merknad skal rapportere dette ved bruk av 

skjema avvik og merknadsmelding 
- Legges i hylla til leder 
- Leder vurderer og iverksetter tiltak for å lukke og forhindre nye avvik 
- Avvik legges frem for enhetsleder som legger det frem for kommunalsjef 
- Avvik presenteres for barneverntjenesten i avdelingsmøte 
- Det skal også rapporteres på avvik i månedsrapporten fra avdelingsleder  

 
Revisjonen har ikke sett nærmere på eventuelle avvik/merknader som har blitt meldt 
på skjema til barnevernleder i perioden, men barnevernleder opplyser om at det har 
blitt rapportert avvik/merknader. Gjennomgangen av saker i de foregående kapitlene 
                                                
40 Barne- og likestillingsdepartementet, Internkontroll i barneverntjenesten i kommunene – en veileder, s.16. Hentet fra 
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/bld/bro/2006/0007/ddd/pdfv/284443-q-1105_ny.pdf  

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/bld/bro/2006/0007/ddd/pdfv/284443-q-1105_ny.pdf
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viser at det har forekommet flere avvik fra både fra lovverk og interne rutiner. Barne-
vernleder synes å være klar over at det har forekommet avvik på visse rutiner, men 
det har for eksempel ikke kommet inn avvik/merknad på tilbakemelding til melder el-
ler gjennomføring av midtveisevaluering som revisjonen blant annet har omtalt nær-
mere i denne rapporten.  
 
Det fremgår videre at barnevernleder skal rapportere på avvik/merknad i månedsrap-
porten til kommunene. Evje og Hornnes kommune mottar to månedsrapporter fra 
barneverntjenesten; en felles rapport går til administrasjonen i de tre kommunene og 
en rapport legges frem som referatsak i kommunestyret. Det rapporteres ikke på av-
vik i månedsrapporten som legges frem for politikerne, kun i den som sendes til ad-
ministrasjonen. I arkivet til Evje og Hornnes kommune er den første månedsrappor-
ten som revisjonen kan finne fra 2017. Barnevernleder forteller imidlertid at det har 
blitt laget slike månedsrapporter siden barnevernssamarbeidet startet opp. Revisjo-
nen har gjennomgått månedsrapportene som ligger i kommunens arkivsystem, og 
frem til utgangen av 2018 er det kun opplyst om avvik/merknad i tre av disse rappor-
teringene.  
 
Barnevernleder forteller at de fra 2019 har tatt i bruk Compilo som internkontrollsys-
tem. Avvik rapporteres nå inn i systemet fremfor på papir, og leder opplever at dette 
gjør det enklere for de ansatte å melde avvik. Barnevernleder forteller videre at de nå 
har fokus på avviksrapporteringen og at de ansatte oppmuntres til å melde av-
vik/merknad.  
 
Månedsrapportering  
Det fremgår av avtalen som regulerer barnevernssamarbeidet at det skal utarbeides 
en felles måneds- og årsrapport for samarbeidet. Som nevnt mottar Evje og Hornnes 
to rapporter fra barneverntjenesten per måned der den ene rapporten går til admini-
strasjonen og den andre rapporten legges frem som en referatsak for kommunesty-
ret. Rapporteringen til kommunestyret startet i 2017 etter ønske fra Evje og Hornnes 
kommune.  
 
I månedsrapporten som legges frem som referatsak for kommunestyret, rapporteres 
det om følgende:  
  

x Meldinger for Evje og Hornnes kommune  
x Undersøkelser totalt for alle tre kommuner  
x Oppfølging hjelpetiltak og ettervern for Evje og Hornnes kommune 
x Oppfølging fosterhjem og institusjon for Evje og Hornnes kommune 
x Tilsynsansvar fosterhjem for Evje og Hornnes kommune 

 
Månedsrapporten som går til administrasjonen er en felles rapport for de tre kommu-
nene i barnevernsamarbeidet. Denne rapporten inneholder mer utfyllende informa-
sjon om forhold i Midt-Agder barneverntjeneste.   
 
Årsrapport  
Det skal lages en felles årsrapport for barnevernssamarbeidet. Det foreligger årsrap-
porter fra årene 2015-2018. I årsrapportene omtales ulike forhold, blant annet utvik-
ling i saksmengde, bemanningssituasjonen og andre ting som har vært viktige i året 
som har gått.  
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I tillegg til å utarbeide måneds- og årsrapporter møter barnevernleder i kommunesty-
ret en gang per halvår for å informere om status i Midt-Agder barneverntjeneste.  
 

8.1 Revisjonens oppsummering og vurdering  
 

Gjennomgangen viser at Midt-Agder barneverntjeneste har etablert en internkontroll i 
henhold til internkontrollforskriften, jf. bvl § 2-1 annet ledd. Rutinehåndboka beskriver 
blant annet hvordan barneverntjenesten er organisert, hva som er barneverntjenes-
ten overordnende mål og verdigrunnlag samt hvordan ansvar og myndighet er for-
delt. Videre består håndboken av en rekke rutiner for ansatte og barnevernleder, 
samt saksbehandlingsrutiner for de ulike delene av en barnevernssak.  
 
Gjennomgang av saksmapper viser imidlertid at barneverntjenestens praksis ikke 
alltid samsvarer med etablerte rutiner og lovverk. Barnevernleder forteller at ansatte i 
barneverntjenesten tidligere har rapportert avvik til leder, men barnevernleder synes 
ikke å ha tilstrekkelig kjennskap til flere av de forholdene som vi har avdekket i rapp-
orten. Dette medfører etter revisjonens vurdering at barnevernleder i for liten grad har 
hatt kjennskap til de avvik som har forekommet. Dette kan igjen ha ført til at det ikke 
har blitt satt i verk tilstrekkelige tiltak for å sikre at lovkrav og interne rutiner overhol-
des, og at det heller ikke har blitt rapportert videre til kommunene i barnevernsamar-
beidet. Barneverntjenesten har nå fått et elektronisk avvikssystem og leder forteller at 
de har fokus på at de ansatte skal varsle ved avvik/merknad.  
 
Revisjonen synes det er positivt at barnevernleder utarbeider månedlige rapporter 
både til administrasjonen og til politisk nivå i Evje og Hornnes kommune. Dette bidrar 
til at kommunen får mulighet til å fortsatt holde kontroll med barnevernvernet selv om 
de inngår i et interkommunalt samarbeid om barneverntjenester.  
 

8.2 Konklusjon  
 
Revisjonens gjennomgang viser at Midt-Agder barneverntjeneste har etablert en in-
ternkontroll, men etter revisjonens vurdering må barneverntjenesten jobbe for å sikre 
at rutiner følges og avvik rapporteres for at denne skal fungere optimalt. Det bemer-
kes at barneverntjenesten i 2019 har begynt å rapportere avvik elektronisk og at de 
arbeider med å oppdatere rutinehåndboken.   
 
Agder Kommunerevisjon IKS konkluderer med at det foreligger et forbedringspoten-
sial knyttet til internkontrollen i barneverntjenesten.  
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9 ØKONOMIRAPPORTERING  
 
I rapportens siste problemstilling har vi sett nærmere på følgende:  
 
Har barneverntjenesten etablert tilstrekkelige rutiner for økonomirapportering 
til samarbeidskommunene, og er kostnadsfordelingen mellom kommunene i 
tråd med bestemmelsene i samarbeidsavtalen?   
 
Evje og Hornnes kommune har over flere år hatt et merforbruk sett i forhold til bud-
sjettrammen for barnevern. I dette kapitlet ser vi nærmere på økonomirapporteringen 
for barnevernsamarbeidet og kostnadsallokeringen mellom kommunene i samarbei-
det.  
 

9.1 Utvikling i utgifter til barnevern  
 
Figuren nedenfor viser utviklingen i utgifter til barnevern i Evje og Hornnes kommune 
for årene 2013-2018. 
 

 
     Figur 7: Utvikling i utgifter barnevern 

Samlet sett viser figuren at det har vært en økning i utgifter til barnevern i Evje og 
Hornnes kommune. Dette kan sees i sammenheng med vår beskrivelse av utvikling-
en i meldinger og undersøkelser i rapportens kapittel 5. Med unntak av 2018, har ut-
giftene til barneverntjenesten vært budsjettert for lavt. Det må imidlertid påpekes at 
det i 2018 var en nedgang på rett under 40 % i mottatte bekymringsmeldinger for Ev-
je og Hornnes kommune.  
 

9.2 Rutiner for økonomirapportering 
 
I avtalen om barnevernsamarbeid mellom Evje og Hornnes, Iveland og Vennesla 
fremgår det følgende vedrørende rapportering: 
 

2013 2014 2015 2016 2017 2018
Regnskap 6778309 6608556 7892921 8796212 9794353 8823683
Opprinnelig budsjett 4205100 5786900 6382700 7396500 8364000 9514600
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Det utarbeides en felles måneds- og årsrapport for samarbeidet.41 
 

Av avtalen fremkommer det ingen nærmere informasjon om hva disse rapportene 
skal inneholde. I forrige kapittel (kapittel 8) vedrørende internkontroll, viser vi at rap-
portene er verbale og inneholder ikke informasjon om økonomiske forhold i barne-
verntjenesten. Rapportene viser imidlertid utviklingen i meldinger, undersøkelser, 
oppfølging av tiltak med videre.  
 
I november -17 var det et møte mellom Evje og Hornnes kommune og Midt-Agder 
barneverntjeneste (ved barnevernleder og enhetsleder for barn og familie i Vennesla 
kommune), der temaet var rutiner for økonomirapportering. På møtet ble det blant 
annet enighet om følgende:  
 
Budsjett, drift og tiltak 

- Ved økning i budsjett får økonomisjef i Evje og Hornnes melding så fort som 
mulig fra Midt-Agder barnevern, spesielt ved stor økning av kostnader. En-
hetsleder og avdelingsleder kommenterer eventuelle kostnadsøkninger.  

- Innspill til budsjett følger rutiner i Evje og Hornnes.  
 
Tertialrapport 

- Enhetsleder og avdelingsleder sender tertialrapport til økonomisjef med kom-
mentarer til eventuelle kostnadsøkninger.  

 
Rutine for rapportering kostnader tiltak i Midt-Agder barneverntjeneste 

- Avdelingsleder Midt-Agder barnevern lager en oversikt over satser i forhold til 
de ulike tiltakene som barnevernet har. Dette gjelder:  

o Fosterhjem 
o Omsorgsplassering 
o Bruk av næromsorg Sør 

- Dersom det blir økning i tiltak i Midt-Agder barnevern, rapporterer avdelingsle-
der ved Midt-Agder barnevern om dette til økonomisjef og rådgiver oppvekst.  

 
Rutine for melding om fosterhjemsplassering 

- Når Midt-Agder barnevern plasserer barn i fosterhjem i andre kommuner enn 
Evje og Hornnes, så melder avdelingsleder barnevern fra om dette til rådgiver 
oppvekst.  
 

Behov for konkretisering av faktura fra Midt-Agder barnevern  
- Eget ansvar og tjeneste for utgifter til Evje og Hornnes kommune. 

Økonomisjefen i Evje og Hornnes opplyser at barneverntjenesten i all hovedsak had-
de rapportert om disse forholdene også før møtet, men at rutinen ikke hadde vært 
formalisert og skrevet ned.  
 
Administrasjonen opplever at barneverntjenesten etterlever nevnte rutiner og øko-
nomirapporteringen anses som tilfredsstillende. Evje og Hornnes kommune blir lø-
pende orientert om endringer som oppstår i barnevernet.  
 
 
                                                
41 Avtale om barnevernsamarbeid mellom kommunene Evje og Hornnes, Iveland og Vennesla (2014). 



Forvaltningsrevisjon av Midt-Agder barneverntjeneste 
 

57 
 

9.3 Kostnadsfordeling mellom kommunene i barnevernsamarbeidet 
 
Revisjonen har også sett nærmere på kostnadsallokeringen mellom kommunene i 
barnevernsamarbeidet. Av samarbeidsavtalen mellom de tre kommunene fremgår 
det følgende vedrørende økonomi:  
 

x Kostnadene fordeles etter tjeneste 1902 og 2441 (i henhold til Vennesla kom-
munes kontoplan; kuratorkostnader) etter relativt andel innbyggere 0-17 år 
01.01 hvert år.  

x Utgifter til barnevernstiltak i og utenfor hjemmet knyttet til det enkelte barn 
(funksjon 251,252) belastes den kommunen barnet er hjemmehørende i og er 
ikke gjenstand for fordeling. 

x Videre får hver kommune et påslag for kjøp av tjenester. Påslaget indeksregu-
leres årlig i tråd med deflator brukt i revidert statsbudsjett 01.01. 

 

Første punkt omtaler fordeling av utgifter til administrasjonskostnader. I administra-
sjonskostnadene ligger blant annet lønn, husleie, juridisk bistand, kjøp av tjenester 
med videre. Kostnadene fordeles mellom de tre kommunene etter andel innbyggere 
0-17 år pr. 01.01 hvert år.  
 
Det andre punktet omtaler kostnader knyttet til barnevernstiltak i og utenfor hjemmet. 
Disse kostnadene skal ikke fordeles, men belastes den kommunen som barnet tilhø-
rer. Dette betyr at Evje og Hornnes kommune skal betale for alle kostnader knyttet til 
tiltak for barn og unge som er hjemmehørende i kommunen.   
 
Videre viser det tredje punktet til at Iveland og Evje og Hornnes kommune betaler et 
påslag for dekning av kostnader til reise, ekstra arbeidstid på grunn av avstander og 
betaling for tjenesten. Påslagets størrelse fremkommer ikke av samarbeidsavtalen, 
men av utredningen42 om samarbeidet fremgår det et tallfestet påslag på kr. 
403.000,- for Evje og Hornnes kommune. 
 
9.3.1 Kontroll av kostnadsfordeling mellom kommunene 
 
Agder Kommunerevisjon IKS har undersøkt om kostnadsfordelingen mellom kommu-
nene i barnevernsamarbeidet har vært i tråd med forutsetningene i samarbeidsavta-
len. I gjennomgangen har vi i hovedsak hatt fokus på kostnader knyttet til Evje og 
Hornnes kommune. Da revisjonen foretok kontrollen, var den siste tilgjengelig avreg-
ning for året 2017.  
 
Administrasjonskostnader 
Vi har foretatt en kontroll av avregningen mot Evje og Hornnes kommune der vi har 
vurdert om netto utgifter som er inntatt i grunnlaget virker rimelig, samt at disse er 
korrekt avregnet mot kommunen. Følgende er oppgitt i avregningen for 2017:  
 
Samlede administrasjonskostnader  Kr. 12.586.286,- 
Evje og Hornnes kommune kr.   2.275.600,- 

            Tabell 8: Administrasjonskostnader    

                                                
42 Interkommunalt samarbeid mellom kommunene Evje og Hornnes, Iveland og Vennesla vedrørende tjenesteområdene PPT 
og barnevern – En utredning (2014), s. 26. 
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Avregningen for 2017 viste kr. 12.586.286,- i totalt grunnlag administrasjonsutgifter 
før fordeling. Kostnadene skal fordeles mellom de tre kommunene etter andel inn-
byggere 0-17 år per 01.01. I barneverntjenestens avregning ble det lagt til grunn 847 
barn for Evje og Hornnes kommune, av totalt 4684 barn for de tre kommunene. Evje 
og Hornnes sin andel var dermed beregnet til 18,08 %, og dette utgjorde kr. 
2.275.600,- i 2017.  
  
Revisjonen har foretatt en kontroll opp mot tall fra SSB pr. 01.01.17 som viser føl-
gende fordeling mellom kommunene:  
 

Kommune Antall barn pr.01.01.17 
Evje og Hornnes 847  
Iveland 340 
Vennesla 3 398   
Sum 4 585     (Oppgitt i avregningen 4684) 

                                        Tabell 9: Antall barn pr. 01.01.2017 

Tabellen viser at tallgrunnlaget som ble benyttet i avregningen for 2017 ikke var kor-
rekt. Antall barn i de tre kommunene stemmer, men totalsummen er ikke riktig. Dette 
medfører at Evje og Hornnes sin andel av administrasjonskostnadene skulle vært 
18,47 %, og ikke 18,08 % som barneverntjenesten benyttet i sin beregning. Av totalt 
grunnlag på kr. 12.586.286,- innebærer det at Evje og Hornnes kommune har blitt kr. 
49 087,- for lite belastet. Som følge av dette valgte revisjonen å se nærmere på tall-
grunnlaget som ble benyttet i avregningen for 2018 da denne forelå. Gjennomgangen 
viser at andelen innbyggere 0-17 år pr. 01.01.18 var korrekt beregnet. 

Videre viste vår kontroll at netto utgifter i regnskapet til Vennesla kommune utgjorde 
kr. 12.098.725,- og ikke kr. 12 586 286,- som ble oppgitt i avregningen. Avviket på kr. 
487.561,- skyldes fakturering etter at avregningen var foretatt. Evje og Hornnes sin 
andel utgjør 18,47 %, og dette medfører at kommunen ble belastet kr. 90.053,- for 
mye i 2017. På bakgrunn av funnene for 2017, valgte revisjonen å se nærmere på 
dette forholdet ved avregningen for 2018. Vår gjennomgang viser at det også i 2018 
ble fakturert etter at avregningen var foretatt. Evje og Hornnes kommune har som 
følge av dette blitt belastet kr. 40.407,- for mye i 2018.  
 
Samlet sett viser revisjonens gjennomgang at Evje og Hornnes kommune har blitt 
belastet kr. 81.373,- for mye i administrasjonskostnader i perioden 2017-2018. Admi-
nistrasjonen har blitt gjort kjent med dette, og opplyser at for mye fakturert vil bli truk-
ket fra på avregningen i januar 2020.  
 
Kostnader til barnevernstiltak i og utenfor hjemmet 
Revisjonen har sett nærmere på kostnader knyttet til barneverntiltak i og utenfor 
hjemmet. Disse kostnadene skal belastes den kommunen som barnet er hjemmehø-
rende i. 
 
Når barneverntjenesten mottar en bekymringsmelding, registreres denne inn i barne-
vernets saksbehandlingssystem, Familia. Mottaksansvarlig har tilgang til folkeregiste-
ret og legger inn bokommune på grunnlag av dette. Dette bidrar til å sikre at utgifter 
knyttet til barnet blir belastet riktig kommune.  
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I 2017 hadde Evje og Hornnes kommune følgende kostnader knyttet til barn og unge 
med barneverntiltak:  
 
Tiltak i og utenfor hjemmet – Evje og Hornnes kommune 2017 
Barneverntiltak i hjemmet 1.571.490,- 
Barneverntiltak utenfor hjemmet  5.051.412,- 
Sum 6.622.902,-  

          Tabell 10: Kostnader barneverntiltak 

Revisjonens gjennomgang viser at alle kontrollerte utgifter som var belastet Evje og 
Hornnes kommune vedrørte barn og unge tilhørende kommunen. Videre viste gjen-
nomgangen at det var samsvar mellom det som var fakturert fra Vennesla kommune 
og det som var utgiftsført i regnskapet til Evje og Hornnes kommune. 
 
Påslag for tjenester 
Av samarbeidsavtalens tredje punkt fremgår det at samarbeidskommunene Evje og 
Hornnes og Iveland skal betale et påslag for dekning av kostnader til reise, ekstra 
arbeidstid på grunn av avstander og betaling for tjenesten. Av utredningen om sam-
arbeidet fremgår det et tallfestet påslag på kr. 403.000,- for Evje og Hornnes kom-
mune. Påslaget indeksreguleres årlig i tråd med deflator brukt i revidert statsbudsjett 
01.01. 
 
I 2017 utgjorde dette påslaget kr. 424.145,- for Evje og Hornnes kommune. Økning 
fra 2015-2017 var ifølge SSB på 5,5%, og beregningen virker derfor rimelig.  
 

9.4 Revisjonens oppsummering og vurdering 
 
Evje og Hornnes kommune har over flere år hatt et merforbruk sett i forhold til bud-
sjettrammen for barnevern. Som følge av dette har vi sett nærmere på rutinene for 
økonomirapportering samt foretatt en kontroll av kostnadsfordelingen for samarbei-
det.   
 
Kommunen har i samarbeid med Midt-Agder barneverntjeneste utarbeidet rutiner for 
økonomirapportering. Administrasjonen i Evje og Hornnes opplever at rutinene etter-
leves og rapporteringen fra barneverntjenesten anses som tilfredsstillende. Kommu-
nen blir løpende orientert om de endringer som oppstår i løpet av året.  
 
Videre har revisjonen undersøkt om kostnadsfordelingen mellom kommunene i bar-
nevernsamarbeidet har vært i tråd med forutsetningene i samarbeidsavtalen. Vi har i 
hovedsak tatt vår vurdering på bakgrunn av avregningen for 2017. Gjennomgangen 
viser at det er etablert en god rutine som sikrer at utgifter til barneverntiltak i og uten-
for hjemmet blir belastet riktig kommune. Utgifter til barneverntiltak er den største 
utgiftsposten i barnevernet, og revisjonen vurderer det som positivt at dette har blitt 
korrekt belastet Evje og Hornnes kommune. Videre viser vår kontroll at påslaget for 
kjøp av tjenester synes å være rimelig beregnet.  
 
Når det gjelder avregningen av administrasjonskostnader ble det avdekket enkelte 
feil for 2017. Som følge av dette valgte revisjonen også å se nærmere på avreg-
ningen for 2018 da denne var klar. Samlet sett har Evje og Hornnes kommune blitt 
belastet kr. 81.373,- for mye i årene 2017-2018. Dette skyldes feil beregning av 
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kommunens andel innbyggere 0-17 år i 2017, samt at det var foretatt avregning av 
felles administrasjonsutgifter uten at alle utfaktureringer var foretatt i både 2017 og 
2018. Avviket knyttet til beregningen av andel barn fremstår etter revisjonens vurde-
ring som en enkeltstående feil. Revisjonen mener imidlertid at barneverntjenesten 
bør utarbeide rutiner som sikrer at alle faktureringer blir foretatt før administrasjons-
kostnadene avregnes.  
 

9.5 Konklusjon  
 
Agder Kommunerevisjon IKS konkluderer med at Midt-Agder barneverntjeneste har 
etablert tilstrekkelige rutiner for økonomirapportering til samarbeidskommunene. Når 
det gjelder kostnadsfordelingen mellom kommunene i barnevernsamarbeidet forelig-
ger det forbedringspotensial knyttet til avregningen av administrasjonskostnader.  
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10  KONKLUSJON  
 

I dette forvaltningsrevisjonsprosjektet har Agder Kommunerevisjon IKS undersøkt 
Midt-Agder barneverntjeneste. Vi har sett nærmere på hvordan barneverntjenesten 
arbeider med meldinger og undersøkelser i Evje og Hornnes kommune, samt sett på 
internkontroll og økonomirapportering for barnevernssamarbeidet. I dette kapitlet be-
svarer vi rapportens fem problemstillinger.  
 

1) Hvordan har utviklingen i barnevernsaker vært de senere årene?   
 
I rapportens første problemstilling så vi nærmere på utviklingen i barnevernsaker for 
Evje og Hornnes kommune, Midt-Agder barneverntjeneste og landet for øvrig. Gjen-
nomgangen i kapittel 5 viser at det samlet sett har vært en økning i antall mottatte 
bekymringsmeldinger i Evje og Hornnes kommune de senere årene. Dette er i tråd 
med utviklingen for Midt-Agder barneverntjeneste og landet for øvrig. I 2018 var det 
imidlertid en nedgang i mottatte meldinger på rett under 40 % i Evje og Hornnes 
kommune. Barneverntjenesten har selv sett nærmere på hva som kunne være bak-
grunnen for dette, uten at de har funnet konkrete svar. Gjennomgangen viser videre 
at andelen bekymringsmeldinger som har blitt henlagt uten videre undersøkelse, har 
variert mellom 13% - 22 %. Dette er også sammenlignbart med henleggelsesraten for 
barnevernssamarbeidet og på landsbasis.  
 
Antall undersøkelser som gjennomføres varierer fra år til år og avhenger av hvor 
mange bekymringsmeldinger som går videre til undersøkelse. Gjennomgangen viser 
at en relativt stor andel undersøkelsessaker konkluderer med henleggelse uten vide-
re hjelp og oppfølging fra barneverntjenesten. For Evje og Hornnes kommune har 
andelen henlagte undersøkelser variert mellom 46% - 64 % i årene 2015-2018.  
 
Avslutningsvis i kapitlet så vi nærmere på bemanningssituasjonen for barnevernet i 
Evje og Hornnes kommune og Midt-Agder barneverntjeneste. Det er ikke lenger noen 
faste saksbehandlere som jobber mot Evje og Hornnes, men barnevernleder rappor-
terer at det er 4,3 årsverk tilknyttet kommunen. Samlet sett har bemanningen i Midt-
Agder barneverntjeneste økt med 0,2 årsverk siden barnevernsamarbeidet startet 
opp. Etterspørselen etter barneverntjenester er ulikt fordelt over landet og norske 
barneverntjenester er organisert på forskjellige måter. Dersom man sammenligner 
antall barn pr. saksbehandler ligger Midt-Agder barneverntjeneste noe høyere enn 
landsgjennomsnittet. 
 

2) Har barneverntjenesten en tilfredsstillende behandling av meldinger 
om bekymring?  

 
I problemstilling 2 undersøkte vi barneverntjenestens arbeid med meldinger om be-
kymring. Vi har gjennomgått halvparten (24) av bekymringsmeldingene for Evje og 
Hornnes kommune hvor det ble konkluderte med henleggelse i perioden 2015-2018.  
 
Revisjonen har sett nærmere på bakgrunnen for at meldinger har blitt besluttet hen-
lagt uten videre undersøkelse fra barneverntjenesten. Gjennomgangen viser at det er 
ulike årsaker til at barneverntjenesten henlegger meldinger ved meldingsavklaring, i 
stor grad skyldes det at barneverntjenesten har vurdert at bekymringen ikke gir 
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grunnlag for å åpne undersøkelsessak. Videre henlegges også en del meldinger på 
grunn av flytting eller at barnet/familien ikke er bosatt i kommunen. 
 
Revisjonen har ikke avdekket at alvorlige meldinger har blitt henlagt, og vurderer som 
følge av dette at barneverntjenesten har lav terskel for å sende meldinger videre til 
undersøkelse for å sikre at barn og unge som har behov for hjelp blir fanget opp på 
et tidlig tidspunkt.  
 
I tillegg til å undersøke bakgrunnen for at meldinger har blitt besluttet henlagt, har vi 
også sett nærmere på barneverntjenestens saksbehandling av henlagte meldinger.  
Agder Kommunerevisjon IKS konkluderer med at Midt-Agder barneverntjeneste i all 
hovedsak har en tilfredsstillende behandling av meldinger om bekymring. Vi vil imid-
lertid påpeke at det foreligger et forbedringspotensial knyttet til gjennomgang 
/konklusjon av bekymringsmeldinger der det fremstår av sakens dokumentasjon at 
det kun er én saksbehandler som har vært involvert i beslutningen om å henlegge 
meldingen. Videre bør barneverntjenesten sikre at alle meldere får skriftlig tilbake-
melding som angitt i rutinehåndboken for Midt-Agder barneverntjeneste. 
 

3) Har barneverntjenesten en tilfredsstillende gjennomføring av under-
søkelser?  

 
I rapportens tredje problemstilling så vi nærmere på barneverntjenestens arbeid med 
undersøkelser. Vi har gjennomgått 50 undersøkelsessaker fra Evje og Hornnes 
kommune i perioden 2015-2018 som konkluderte med henleggelse uten videre opp-
følging fra barneverntjenesten.   
 
Revisjonen har undersøkt hva som er bakgrunnen for at saker har blitt henlagt uten 
videre hjelp eller oppfølging fra barnevernet. Gjennomgangen viser at det er ulike 
årsaker til at undersøkelsessaker henlegges; en stor andel undersøkelser blir henlagt 
som følge av at barneverntjenesten vurderer at barnet/familien ikke har behov for 
tiltak fra barnevernet. Videre har også mange saker blitt henlagt fordi barnet/familien 
får hjelp fra andre instanser, fordi barn/foresatte ikke ønsker hjelp fra barnevernet 
eller fordi familien flytter. Revisjonen valgte å stille spørsmål ved en undersøkelse; 
bakgrunnen for dette var at det ikke forelå tilstrekkelig dokumentasjon på hva barne-
verntjenesten hadde foretatt seg i løpet av undersøkelsesperioden eller hvilke vurde-
ringer som hadde blitt gjort i forbindelse med henleggelsen. 
 
Det er en rekke lovkrav og interne rutiner som skal oppfylles ved barnevernets arbeid 
med undersøkelser. Revisjonens gjennomgang viser at behandlingen av undersøkel-
sessaker avviker fra lovverk og interne rutiner ved flere tilfeller, og som følge av dette 
konkluderer vi med at Midt-Agder barneverntjeneste har forbedringspotensial for 
gjennomføring av undersøkelser. Dette knytter seg særlig til dokumentasjon av sam-
tykke, dokumentasjon av innhentede opplysninger og barneverntjenestens egne vur-
deringer, oppstartstidspunktet for undersøkelsen og tilbakemelding til melder etter at 
undersøkelsen er avsluttet. Revisjonen vil imidlertid bemerke at det synes å være en 
positiv utvikling i behandlingen av undersøkelsessaker fra 2015 og frem til de senes-
te sakene vi har undersøkt fra 2018.   
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4) Er det etablert tilstrekkelig internkontroll i barneverntjenesten?  
 
I problemstilling 4 undersøkte vi om Midt-Agder barneverntjeneste har etablert en 
internkontroll som sikrer at tjenesten samsvarer med lovkravene og vedtatte målset-
tinger på barnevernområdet.   
 
Revisjonens gjennomgang viser at barneverntjenesten har etablert internkontroll etter 
internkontrollforskriften, men at denne ikke har blitt fulgt opp i tilstrekkelig grad. Ved 
gjennomgang av saksmapper har revisjonen sett at praksis avviker fra rutiner ved 
flere tilfeller, og barnevernleder synes ikke å være tilstrekkelig informert om dette. 
Dette innebærer at svikt kan ha forekommet uten at dette har blitt fanget opp av le-
delsen og rapportert videre til kommunene i samarbeidet. I 2019 har barneverntje-
nesten tatt i bruk et elektronisk avvikssystem og leder opplyser om at de nå har høyt 
fokus på å rapportere avvik/merknader.  
 
Barnevernleder utarbeider månedlige rapporter både til administrasjonen og til poli-
tisk nivå i Evje og Hornnes kommune, og det lages i tillegg en årsrapport for barne-
vernssamarbeidet. Dette bidrar etter revisjonens vurdering til at kommunen har mu-
lighet til å holde tilstrekkelig kontroll med det som skjer på barnevernfeltet selv om de 
inngår i et interkommunalt samarbeid om barneverntjenester.  
 
Agder Kommunerevisjon IKS konkluderer med at barneverntjenesten har etablert en 
internkontroll, men det bør arbeides for at avvik/merknader i større grad rapporteres 
for å sikre at tjenestene er i samsvar med lovverk og interne rutiner.  
 

5) Har barneverntjenesten etablert tilstrekkelige rutiner for økonomirap-
portering til samarbeidskommunene, og er kostnadsfordelingen mellom 
kommunene i tråd med bestemmelsene i samarbeidsavtalen?   

 
I rapportens siste problemstilling har vi sett nærmere på økonomiske forhold ved 
barnevernsamarbeidet. Vi har undersøkt om barneverntjenesten har etablert tilstrek-
kelige rutiner for økonomirapportering, samt sett nærmere på kostnadsfordelingen 
mellom kommunene i samarbeidet.  
 
Revisjonens gjennomgang viser at det er etablert rutiner for økonomirapportering. 
Administrasjonen i Evje og Hornnes opplever at rutinene etterleves og rapporteringen 
fra barneverntjenesten anses som tilfredsstillende. Kommunen blir løpende orientert 
om de endringer som oppstår i løpet av året.  
 
Videre har revisjonen kontrollert om kostnadsfordelingen mellom kommunene har 
vært i tråd med bestemmelsene i samarbeidsavtalen. Gjennomgangen viser at det er 
etablert en god rutine som sikrer at utgifter til barneverntiltak i og utenfor hjemmet blir 
belastet riktig kommune. Utgifter til barneverntiltak er den største utgiftsposten i bar-
nevernet, og revisjonen vurderer det som positivt at dette har blitt korrekt belastet 
Evje og Hornnes kommune. Videre viser vår kontroll at påslaget for kjøp av tjenester 
synes å være rimelig beregnet.  
 
Når det gjelder avregningen av administrasjonskostnader, ble det imidlertid avdekket 
enkelte feil. Avviket er lite i beløp sett hen til de samlede administrasjonsutgiftene for 
Evje og Hornnes kommune i perioden, men revisjonen vurderer at barneverntjenes-
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ten bør utarbeide rutiner som sikrer at alle faktureringer blir foretatt før administra-
sjonskostnadene avregnes.  
 
Agder Kommunerevisjon IKS konkluderer med at Midt-Agder barneverntjeneste har 
etablert tilstrekkelige rutiner for økonomirapportering til samarbeidskommunene. Når 
det gjelder kostnadsfordelingen mellom kommunene i barnevernsamarbeidet forelig-
ger det forbedringspotensial knyttet til avregningen av administrasjonskostnader.  
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11  ANBEFALINGER 
 
På bakgrunn av de funn som fremgår av rapporten vil revisjonen gi følgende anbefa-
linger for Midt-Agder barneverntjenestes videre arbeid:  
 

x Revisjonen anbefaler at Midt-Agder barneverntjeneste utarbeider et system for 
konklusjon av meldinger som viser at saken har blitt drøftet og konkludert av 
mer enn en person. Dette vil bidra til å sikre en forsvarlig saksbehandling av 
mottatte meldinger, jf. bvl. § 1-4.  

 
x Revisjonen anbefaler at barneverntjenesten sikrer at samtykke er dokumentert 

i den enkelte sak, jf. forvaltningsloven § 13a nr.1.  
 

x Revisjonen anbefaler at Midt-Agder barneverntjeneste i større grad sikrer at 
det gis skriftlig tilbakemelding til melder. Dette gjelder både når barnevernet 
mottar melding om bekymring, men også etter at en eventuell undersøkelse 
har blitt gjennomført, jf. bvl. § 6-7a. 
 

x Revisjonen anbefaler at barneverntjenesten retter fokus mot at undersøkel-
sessaker skal starte opp på et tidligst mulig tidspunkt, jf. bvl. § 6-9.  
 

x Revisjonen anbefaler at barneverntjenesten sikrer at faktiske opplysninger og 
barneverntjenestens vurderinger blir dokumentert i tilstrekkelig grad i den en-
kelte barnevernssak, jf. bvl. §1-4.  

 
x Revisjonen anbefaler kommunen å rette økt fokus på internkontroll for å sikre 

at barneverntjenesten oppfyller lovkrav og interne rutiner. Avviksrapportering 
er en viktig del av internkontrollen, og det anbefales at avvik/merknader i stør-
re grad rapporteres for at feil og mangler kan fanges opp, jf.  bvl. § 2-1.  

 
x Revisjonen anbefaler at barneverntjenesten utarbeider rutiner som bidrar til å 

sikre at alle faktureringer blir foretatt før administrasjonskostnadene avregnes. 
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12  HØRINGSUTTALELSE 
 
Rapporten har blitt sendt på høring til Evje og Hornnes kommune. Da det er Venne-
sla som er vertskommune for barnevernsamarbeidet, har rapporten også blitt sendt til 
Vennesla kommune.  
 
Vedlagt følger høringsuttalelsen fra Evje og Hornnes kommune:   
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Fylkesmannen gjennomførte tilsyn med Iveland kommune og besøkte i den forbindelse NAV
Iveland fra 03.12.2019 til 04.12. 2019. Vi undersøkte om kommunen sørger for at personer som
fyller vilkårene for deltagelse i kvali�seringsprogrammet får tilbud om dette

Tilsynet ble gjennomført som del av årets planlagte tilsyn initiert av Fylkesmannen.

Fylkesmannens konklusjon:

Helsetilsynet / Tilsyn / Tilsynsrapporter / Agder / 2019

T I L S Y N S R A P P O R T

Rapport fra tilsyn med om Iveland
kommune sikrer at personer som
fyller vilkårene for deltagelse i
kvali�seringsprogrammet får tilbud
om program 2019

Fylkesmannen i Agder
27.01.2020
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NAV Iveland sikrer ikke gjennom tilstrekkelig styring at personer som kan ha rett til KVP
identi�seres og tilbys program.

Dette er brudd på:
Personers individuelle rett til å få kvali�seringsprogram dersom de fyller
inngangsvilkårene i bestemmelsen § 29.

Dette er brudd på sosialtjenestelovens §§ 4,5, 29, 41 og 42 og forvaltningslovens §§ 11, 17
og forskrift om internkontroll for kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen § 4, g og
h.

Det ble avdekket ett lovbrudd ved tilsynet.

1. Tilsynets tema og omfang

I dette kapittelet beskriver vi hva som ble undersøkt i tilsynet.

Vi undersøkte om kommunen, ved NAV- kontoret, sørger for at personer som fyller vilkårene for
deltagelse i kvali�seringsprogrammet får tilbud om dette.

Tilsynet har hatt fokus på

Om kommunen sikrer tilgjengelighet til tjenesten
Forsvarlige identi�seringsprosesser av mulige programdeltagere
Forsvarlig informasjon om retten til kvali�seringsprogram
Om kommunen sikrer forsvarlig kartlegging- vurdering- og beslutningsprosesser ved
tildeling av program

Tema for tilsynet er først og fremst rettet mot om kommunen sikrer at den individuelle retten til
kvali�seringsprogram blir ivaretatt.

2. Aktuelt lovgrunnlag for tilsynet

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med sosiale tjenester i Nav, etter
sosialtjenesteloven § 9.

Et tilsyn er en kontroll av om virksomheten er i samsvar med lov- og forskriftsbestemmelser. Vi
gir derfor her en oversikt over kravene som ble lagt til grunn i tilsynet.

Forsvarlige tjenester
Krav til forsvarlige tjenester er regulert i sosialtjenesteloven § 4. Forsvarlighetskravet er en
rettslig minstestandard, og setter en nedre grense for hva som kan aksepteres før det må
regnes som svikt i tjenestene. Å tilby tjenester som ikke er forsvarlige, eller bygge vurderinger og
konklusjoner på en uforsvarlig saksbehandling, vil være brudd på loven.
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Forsvarlighetskravet stiller krav til tilgjengelighet til tjenesten, saksbehandlingen, tjenestens
innhold og tjenestens omfang. Hva som er forsvarlige tjenester må vurderes i forhold til faglig
utvikling, endret verdioppfatning og det som vurderes som god praksis på området.

Uforsvarlige tjenester er alltid ulovlige, uavhengig av ytre rammebetingelser som stor
arbeidsmengde, manglende kompetanse og tidspress.

Plikt til systematisk styring
Kravet til ledelse, organisering og styring er et viktig element i kommunens ansvar for å tilby og
yte forsvarlige tjenester. Sosialtjenesteloven § 5 fastslår at kommunen skal føre internkontroll
for å sikre at virksomhet og tjenester etter kapittel 4 er i samsvar med krav fastsatt i eller i
medhold av lov eller forskrift. Kommunen må kunne gjøre rede for hvordan

den oppfyller denne plikten. Plikten til å utarbeide et styringssystem er lagt til den kommunale
administrative ledelsen. Den praktiske gjennomføringen av internkontrollen ligger i NAV-
kontoret. Internkontrollarbeidet bør være nært knyttet til ordinær drift, og fremstå som en
integrert og tilpasset del av de løpende oppgavene. God internkontroll forutsetter medvirkning
fra de ansatte. Ledere på alle organisatoriske nivå i kommunen og NAV-kontoret legger til rette
for, og følger opp at tjenester er i tråd med gjeldende regelverk og av god nok kvalitet.

Det innebærer at ledelsen må ha kunnskaper om kvaliteten på virksomhetens tjenester, sørge
for klar fordeling av ansvar, oppgaver og myndighet og at ansatte har tilstrekkelig kunnskap og
kompetanse til å utføre sine oppgaver. Ledelsen må også ha oversikt over områder i
virksomheten hvor det er risiko for svikt, behov for kvalitetsforbedring eller mangel på
etterlevelse av myndighetskrav, håndtering av avvik og systematisk kvalitetsforbedring av
tjenestene.

Kvali�seringsprogrammet er en individuell rettighet
Lov om sosiale tjenester i NAV § 29 slår fast at det er en individuell rettighet å få delta i
kvali�seringsprogrammet hvis inngangsvilkårene er oppfylt. I Ot.prp. nr. 70 (2006-2007)
redegjøres det for at KVP skal være en rettighet og at rettighetsfestingen skal bidra til at
ordningen blir tilgjengelig. Kvali�seringsprogram og tilhørende kvali�seringsstønad er en
rettighet for de som fyller vilkårene. Fyller vedkommende kravene, skal det gis tilbud om KVP.
For å overholde kravet om tilgjengelighet må kommunen sikre at det gis informasjon om
tjenesten.

Kommunens plikt til å informere om KVP er hjemlet i STL § 17 annet ledd og fvl. § 11.
Kommunen må sørge for at informasjonen når potensielle brukergrupper. Aktuelle brukere kan
�nnes blant langtidsmottakere av økonomisk stønad, blant personer som mottar
tjenester/ytelser fra andre deler av NAV eller annen kommunal tjeneste, eller være i gruppen
som ikke mottar ytelse/tjenester fra verken statlig eller kommunal del av NAV.

Hovedmålgruppen for KVP er langtidsmottakere av økonomisk stønad. Langtidsmottakere av
økonomisk stønad er kjent for kommunen og det må derfor forventes at kommunen sørger for
en praksis som bidrar til oversikt over langtidsmottakere, og at det jevnlig foretas vurderinger av
om økonomisk stønad er hensiktsmessig og tilstrekkelig, jf. STL §§ 17, 29, 4. I dette ligger også å
undersøke om vilkårene for å søke KVP kan være oppfylt. Kommunen må sørge for at
oppfølgingen av langtidsmottakere dokumenteres. Det bør �nnes spor av at det er foretatt
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vurdering og resultat av vurderinger bør fremkomme. Slik informasjon kan f.eks. �nnes i
saksmapper, referater fra arbeidsgruppemøter, individuell plan (IP) og i vedtak. Kommunens
ansvar for å følge opp langtidsmottakere kan sees på som en del av det generelle
oppfølgingsansvaret kommunen har for å følge opp sine brukere. Kravet til at det skal foretas
forsvarlig oppfølgingsarbeid av langtidsmottakere følger av plikten til å yte rett tjeneste til rett
tid av tilstrekkelig omfang, jf. STL §§ 4, 1 og 17.

3. Beskrivelse av faktagrunnlaget

Her gjøres det rede for hvordan virksomhetens aktuelle tjenester fungerer, inkludert
virksomhetens tiltak for å sørge for at kravene til kvalitet og sikkerhet for tjenestemottakerne
blir overholdt.

Iveland kommune har ifølge SSB per 3. kvartal 2019 1326 innbyggere. Kommunens tjenester er
delt i fem tjenesteområder. Hvert tjenesteområde ledes av en enhetsleder. NAV-kontoret er en
del av tjenesteområde Helse og Velferd. NAV bemannes av kommunalt og statlige tilsatte med
felles kommunalt tilsatt leder som rapporterer likt til stat og kommune. NAV Iveland har en
grunnbemanning med 3,5 kommunale stillinger pluss 1,7 statlige stillinger. De tre kommunalt
ansatte behandler søknader om økonomisk sosialhjelp, «de statlig ansatte håndterer kun
nødhjelp».

Utgiftene til økonomisk sosialhjelp økte fra 2017-2018.

Av SSB tabell 12210 fremgår at det er en økning i antallet som får sosialhjelp, og �ere har
sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold. Av 43 sosialhjelpsmottakere i 2018 mottok 10
personer sosialhjelp mer enn 6 måneder i 2018. 1 2018 �kk 250 personer sosialhjelp, mot 237 i
2017. Antall sosialhjelpsmottakere 18-24 år har hatt en svak økning fra 58 til 61 i samme
periode.

Fra 01.01.2020. inngår NAV Iveland i et vertskommunesamarbeid med 6 andre kommuner. NAV
Midt-Agder skal bedre kvaliteten i NAV’s tjenester og skal skje «større satsning på dem som
trenger NAV mest, gjennom økt spesialisering p.g.a. vertskommunesamarbeidet, bedre tilbud til
dem med «spesielle behov»». (Gjengitt fra dokumentasjon i forbindelse med tilsyn KVP).

Kommunen har en deltager i kvali�seringsprogrammet. En søknad om kvali�seringsprogram ble
avslått i 2019.

Dokumentgransking - oppsummering
Det gis informasjon om retten til kvali�seringsprogram på kommunens hjemmeside.

Det er utarbeidet «rutiner for internkontroll- NAV» Denne ble sist revidert 05.03.19. Rutinen
omfatter også kvali�seringsprogrammet. Ifølge rutinen skal det gjennomføres kvartalsvise
stikkprøvekontroller. Kvartalsvise gjennomganger er ikke gjennomført i 2019. Første kontroll i
2018 er gjennomført 23. oktober hvor tre vedtak i perioden 01.01.2018 – 31.12.2018 ble
gjennomgått.
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Det er utarbeidet rutiner for kvali�seringsprogrammet. Etter rutiner som beskriver saks�yten fra
søknad/ henvendelse til vedtak er fattet, pkt. 6.1., skal alle i målgruppen informeres om
kvali�seringsprogrammet. Etter pkt. 6.2. skal det gjennomføres en arbeidsevnevurdering for alle
brukere i målgruppen.

Journalgransking - oppsummering
Under tilsynet gikk vi gjennom syv journaler til brukere som var registrert som
langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp.

I �re av journalene vi gjennomgikk skulle brukerne i henhold til rutinebeskrivelsen vært
informert om kvali�seringsprogrammet. For to av de �re personene som skulle vært informert
om Kvali�seringsprogrammet var det gjennomført en arbeidsevnevurdering. Dette er brudd på
rutinene pkt. 6.1 og 6.2.

Vi fant ingen journalnotat som viste at kvali�seringsprogrammet er presentert for
enkeltbrukere. Vi fant ingen journalnotat som viste at brukerne var blitt drøftet i
saksbehandlermøter.

Oppsummering intervju
Det fremkom i intervjuene at det ikke er gjort nedtegninger av drøftinger knytte til
enkeltbrukere. Det dokumenteres ikke hvem som er vurdert for kvali�seringsprogrammet.
Kvali�seringsprogrammet presenteres ikke for bruker før bruker har vist stabilitet, f. eks. til
oppmøte, over tid.

Det bekreftes at det ikke er gjennomført kvartalsvis internkontroll i 2019, og at kvartalsvis
gjennomgang heller ikke har vært etterspurt av ledelsen.

Vi har merket oss at kommunens ledelse har tilrettelagt for arbeidsrettede tiltak for
gjennomføring av kvali�seringsprogram i kommunens ulike virksomheter. Kommunen har egen
budsjettpost for kvali�seringsprogrammet

4. Vurdering av faktagrunnlaget opp mot aktuelt
lovgrunnlag

I dette kapittelet vurderer vi fakta i kapittel 3 opp mot lovbestemmelsene i kapittel 2.

Kvali�seringsprogrammet (KVP) er et av hovedvirkemidlene kommunen har i bekjempelsen av
fattigdom. KVP er en rettighet for de personer som fyller inngangsvilkårene i sosialtjenesteloven
§ 29.

Det er krav til forsvarlige tjenester ved NAV kontoret, STL § 4. Det fremgår av Rundskriv 35 punkt
2.4.1 at kravet om forsvarlighet forutsetter at tjenestene er tilgjengelige for alle som har et
hjelpebehov.

Kommunen må sørge for at informasjonen når potensielle brukergrupper. Aktuelle brukere kan
�nnes blant langtidsmottakere av økonomisk stønad, blant personer som mottar
tjenester/ytelser fra andre deler av NAV, eller være i gruppen som ikke mottar ytelse/tjenester
fra verken statlig eller kommunal del av NAV.
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Kommunen ivaretar den generelle informasjonsplikten etter rundskriv 35, punkt. 4.17.1. siste
ledd.om KVP.

For å ivareta informasjonsplikten må NAV-kontoret vurdere hvilke råd og veiledningsbehov den
enkelte har, og tilpasse tjenesten ut fra dette. I oppfølgingen av langtidsmottakere inngår
vurderinger av om KVP kan være et egnet tilbud, og det må informeres om tilbudet. Vurderingen
må ikke være for snever slik at potensielle mottakere av KVP blir ekskludert fra å søke.

Dokumentgransking, journalgransking og intervju har avdekket at det ikke i tilstrekkelig grad
dokumenteres at den enkelte er vurdert konkret i forhold til KVP og at det er gitt veiledning til
den enkelte om KVP.

Mangelfull dokumentasjon av gjennomgang av langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp ,
personer med økonomisk sosialhjelp som hovedinntektskilde og blant personer som mottar
tjenester/ytelser fra andre deler av NAV eller annen kommunal tjeneste, medfører at kommunen
ikke har et system som sikrer at aktuelle kandidater identi�seres og tilbys kvali�seringsprogram.

Det skjer ingen systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontroll for å sikre at den
fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring.

Det er ikke gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyse for vurdering av retten til
kvali�seringsprogram. Kommunens styringssystem har ikke fanget opp disse manglene.

5. Fylkesmannens konklusjon

Her presenterer vi konklusjonen av vår undersøkelse, basert på vurderingene i kapittel 4.

Fylkesmannens konklusjon:

NAV Iveland sikrer ikke gjennom tilstrekkelig styring at personer som kan ha rett til KVP
identi�seres og tilbys program

Dette er brudd på:
Personers individuelle rett til å få kvali�seringsprogram dersom de fyller
inngangsvilkårene i lov om sosiale tjenester i NAV § 29

Dette er brudd på sosialtjenestelovens §§ 4, 5, 29, 41 og 42 og forvaltningslovens §§ 11, 17
og forskrift om internkontroll for kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen § 4, g og
h.

Forskrift om internkontroll for kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen pålegger
kommunen å ha styring og kontroll med tjenesten. Kravene til styring og kontroll innebærer
blant annet at kommunen skal avklare ansvar, utarbeide nødvendige rutiner og instrukser
Kommunen skal også sørge for at sårbare områder i tjenesten blir avdekket, og at feil blir fanget
opp, slik at svikt kan forebygges og rettes opp.
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Det foreligger skriftlige rutiner for fange opp mulige kandidater, men disse er ikke dokumentert
fulgt. Kommunen må påse at rutiner og instrukser blir fulgt og at internkontrollen fungerer som
planlagt.

Ved påpekte lovbrudd vil endelig rapport inneholde forventninger til virksomheten oppfølging.

Med hilsen

Kristin Hagen Aarsland
assisterende direktør

Knut Kleven
revisjonsleder

 

Kopi: NAV Iveland

Vedlegg: Gjennomføring av tilsynet

Vedlegg: Gjennomføring av tilsynet

I dette vedlegget omtaler vi hvordan tilsynet ble gjennomført, og hvem som deltok.

Varsel om tilsynet ble sendt 16.09.2019.

Tilsynsbesøket ble gjennomført ved NAV Iveland, og innledet med et kort informasjonsmøte
03.12.2019. Oppsummerende møte med gjennomgang av funn ble avholdt 04.12.2019.

En del dokumenter var tilsendt og gjennomgått på forhånd, mens andre dokumenter ble
gjennomgått i løpet av tilsynsbesøket. Følgende dokumenter ble gjennomgått og vurdert som
relevante for tilsynet:

Organisasjonskart over NAV Iveland
Iveland kommunes organisasjonskart
Kommunens årsmelding fra 2017 og 2018
Relevante maler
Rutiner, saks�yt
Rutiner
Delegasjon
Andre saksbehandlingsrutiner av betydning
Internkontroll
Mottakere av økonomisk sosialhjelp 2018
Deltagere i KVP 2019
Tildeling KVP
Avslag KVP
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Det ble valgt 7 mapper etter følgende kriterier:

Deltagere i kvali�seringsprogram
Mottakere av sosialhjelp i 2018

I tabellen under gir vi en oversikt over hvem som ble intervjuet, og hvem som deltok på
oppsummerende møte ved tilsynsbesøket.

Ingen brukere ble intervjuet i forbindelse med tilsynet.

Disse deltok fra tilsynsmyndigheten:

seniorrådgiver, Bjørn Vidar Gundersen, Fylkesmannen i Agder, revisor
seniorrådgiver, Knut Kleven , Fylkesmannen i Agder, revisjonsleder
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