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Sammendrag 
Bestilling Formål Problemstillinger 

Kontrollutvalget 
sak 40/2021 – 
09.12.2021 

Undersøke og vurdere 
kommunens arbeid med 
forebygging og 
ivaretagelse av barn og 
unges oppvekstsvilkår. 

• Har kommunen et tilstrekkelig system for å 
ivareta helsefremmende og forebyggende arbeid 
på de områder som kan være utfordrende for 
barn og unge, både på gruppe- og individnivå? 

• Hvilken påvirkning har pandemien hatt på det 
forebyggende tilbudet til barn og unge?  

 
 

Metode og praktisk gjennomføring 

Prosjektet er gjennomført av revisjonens egne ansatte på bakgrunn av kravene som stilles til 
gjennomføring av forvaltningsrevisjon som prosjekt i "RSK001 Standard for forvaltningsrevisjon".  

Informasjonen som presenteres i dette prosjektet er hentet inn gjennom dokumentanalyse og samtaler 
med nøkkelpersonell ansatt i Krødsherad kommune eller i samarbeidende tjenester. 

Datagrunnlaget for prosjektets dokumentanalyse er innsendt fra representanter i kommunens 
virksomheter. Informasjonen her er bearbeidet og analysert, og senere presentert i rapporten. 
Eksempler på dokumenter strekker seg fra blant annet: referater fra samarbeidsmøter, handlingsplaner, 
infobrosjyrer, årshjul, rutinebeskrivelser, undersøkelser og styringsdokumenter. 

Det ble også gjennomført et omfattende arbeid med å intervjue representanter med tjenesteansvar 
overfor det forebyggende feltet. Det ble samtidig gjennomført intervjuer med kommunes ungdomsråd, 
og interkommunale enheter med kommunen som nedslagsfelt. Brorparten av intervjuene ble 
gjennomført i kommunens egne lokaler i kommunen, mens intervjuene av representanter fra særlig de 
interkommunale tjenestetilbudene ble gjennomført via Teams. Sammenlagt har revisjonen gjennomført 
intervjuer med 18 representanter fra ungdomsrådet samt kommunale og interkommunale tjenester 

Revisjonskriterier 

Som kilder for revisjonskriteriene i dette prosjektet har vi i hovedsak benyttet barnevernloven, helse- og 
omsorgstjenesteloven og lov om folkehelse med tilhørende forskrifter. Samtidig anvendte også 
revisjonen utvalgte veiledere fra Barne- og familiedepartementet og Kunnskapsdepartementet. I 
kapittel 3 fremgår en fullstendig gjennomgang av de utledede revisjonskriteriene til problemstillingene.  

Vurderinger og konklusjoner 

Revisjonen har i denne undersøkelsen sett på hvorvidt Krødsherad kommune har på plass et system 
som sikrer en helhetlig innsats for barn og unge. Revisjonen legger til grunn at det må være på plass 
tjenester som har et forebyggende ansvar, at disse har kapasitet til å gjennomføre oppgavene og at det 
er på plass et samarbeid både på et systemnivå og et individnivå. 
 
Undersøkelsen viser at det er på plass tjenester som har som formål å ivareta barn og unges helse og 
velferd. Det fremkommer at tjenestene har en høy grad av brukerrettet innsats, med korte veier til både 
barn og unge og andre instanser. Det fremkommer imidlertid også at det er en hverdag hvor oppgaver 
løses fortløpende med lite tid til organisasjonsutvikling og andre oppgaver på systemnivå. 
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Dette sammenfaller med revisjonens funn om få overordnede planer på det forebyggende arbeidet, og 
de som eksisterer er ikke revidert på flere år. Revisjonen stiller spørsmålstegn til om de planen som 
legges til grunn for det forebyggende arbeidet i Krødsherad kommune gjenspeiler faktisk praksis og 
gjeldende tiltak. Revisjonen mener at oppdaterte planer for det forebyggende arbeidet er viktig for å 
sikre gode rutiner for både individ og samarbeid, med tiltak som treffer de faktiske utfordringene. En 
forebyggende plan som er utarbeidet og godkjent av både administrativ og politisk ledelse er også krav 
i barnevernsreformen som ble gjeldende fra 2022. 
 
Svar fra UngData viser også at 77% av ungdomsskoleelevene ikke vet om det er et helsestasjonstilbud 
for ungdom i kommunen. Her blir det ulik praksis i intervjuer enn hva som er beskrevet i plan for 
forebyggende fra 2012. Det er viktig at de forebyggende tiltakene som har som hovedfunksjon å være 
tilgjengelige for ungdom, er kjent og med lave terskler for å oppsøke av ungdommene.  
 
 
Om bemanning viser undersøkelsen at det er vakanse i stillingen kommunepsykolog. Denne funksjonen 
trekkes frem av flere som en viktig bidragsyter og samarbeidspartner for de andre tjenestene, og må 
etter revisjonens vurdering være en prioritet å få besatt. 
 
Revisjonen vurderer det som positivt at det gjennomføres kartlegginger av oppvekstsvilkår, og at det er 
satt inn konkrete tiltak for å møte de avdekkede utfordringene. Særlig positivt er det at det er 
systematisk arbeid og forankring av resultatene fra undersøkelsene. Det foreligger også rutiner og 
praksis for å handle ut fra bekymring rundt det enkelte barn, og det er et samlet inntrykk av at 
tjenestene er tett på der barn og unge er.  
 
Undersøkelsen viser at gruppen barn som pårørende av voksne med rus og psykisk uhelse generelt er 
utfordrende å fange opp og bekreftes som en mulig blindsone i Krødsherad kommune, som i mange 
andre kommuner. Revisjonen anbefaler at kommunen fortsetter å ha fokus på denne oppgaven og 
gruppen, da dette er en spesielt sårbar gruppe 
 
Revisjonen viser at tjenestene langt på vei opprettholdt et tilbud til barn og unge under pandemien. Det 
fremkommer imidlertid at det kan være konsekvenser som vil kan gjøre seg gjeldende i lang tid 
fremover, som tjenestene må være forberedt på. 
 
 
Anbefalinger 

Med bakgrunn i vår gjennomgang vil vi anbefale kommunedirektør/ Krødsherad kommune å 
gjennomføre følgende: 

• Kommunen må oppdatere planverket og prioritere det systematiske arbeidet for den 

forebyggende innsatsen for barn og unge 

• Kommunen må sikre at alle aktører er kjent med tjenestene som er tilgjengelig i det 

forebyggende arbeidet, og at disse også gjøres kjent for barn og unge  

• Kommunen må fortsatt ha fokus på og sikre at man fortsetter arbeidet med å fange opp barn 

som pårørende av voksne med rus- og psykiske helseplager 

• Kommunen må sikre å ha tilgang til en kommunepsykolog og at oppgavene knyttet til rollen 

gjennomføres, slik loven krever 
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Et utkast til rapport har blitt oversendt kommunedirektør til uttalelse. Kommunedirektør viser i svaret til 
at rapporten gir etter kommunedirektørens mening et riktig bilde av hvordan det forebyggende arbeidet 
overfor barn og unge er organisert og praktisert i kommunen. Rapporten oppleves som troverdig og 
gyldig for vår kommune.  

Kommunedirektørs uttalelse i brev av 30. august 2022 er vedlagt rapporten i sin helhet.   

 

 

 

 

 

 

  



 

 
6 

Krødsherad kommune   |   2022   |   Barn og unges oppvekstsvilkår 

Viken kommunerevisjon IKS   vkrevisjon.no 

Innhold 

1. Innledning ........................................................................................................................................................... 8 

1.1. Bakgrunn for prosjektet .................................................................................................................................................. 8 
1.2. Formål og problemstillinger ......................................................................................................................................... 8 

1.3. Avgrensning av undersøkelsen ................................................................................................................................... 8 
1.4. Rapportens oppbygging ................................................................................................................................................. 8 
1.5. Kommunens organisering .............................................................................................................................................. 9 

2. Metode ............................................................................................................................................................... 10 

2.1. Validitet og reliabilitet....................................................................................................................................................10 

2.2. Dokumentanalyse ............................................................................................................................................................10 
2.3. Intervjuer ...............................................................................................................................................................................10 
2.4. Kvalitetssikring og kontradiksjon ............................................................................................................................. 11 

3. Revisjonskriterier........................................................................................................................................... 12 

3.1. Kommunens system for helsefremmende og forebyggende arbeid. .................................................. 12 
Samordning og samarbeid i det forebyggende arbeidet ................................................................................................... 13 
Kommunens ansvar for å ha oversikt over barn og unges levekår ............................................................................... 14 

3.2. Pandemiens påvirkning på det forebyggende arbeidet. ............................................................................. 15 

4. Kommunens system for det forebyggende arbeidet ................................................................ 16 

4.1. Overordnede planer for det forebyggende arbeidet ....................................................................................16 
4.2. Forebyggende helse ....................................................................................................................................................... 17 
4.3. Skolene................................................................................................................................................................................... 19 
4.4. Barnehager.......................................................................................................................................................................... 20 

4.5. PPT ........................................................................................................................................................................................... 20 
4.6. Barnevern.............................................................................................................................................................................. 21 
4.7. Samarbeidsforumer og satsinger ........................................................................................................................... 23 

Konsultasjonsteam ...................................................................................................................................................................................23 
SAPH .................................................................................................................................................................................................................23 
Ungdomsteam ........................................................................................................................................................................................... 24 
FACT-ung ...................................................................................................................................................................................................... 24 

4.8. Kartlegging og oversikt over risikoområder...................................................................................................... 25 
4.9. Vurdering ............................................................................................................................................................................. 28 

5. Forebyggende tjenester under pandemien ................................................................................... 30 

5.1. Tjenestetilbud fordelt på virksomhetsområde ................................................................................................ 30 
5.2. Oppsummering ................................................................................................................................................................. 33 

6. Oppsummering og anbefalinger...........................................................................................................34 

6.1. Anbefalinger ....................................................................................................................................................................... 34 

Referanser .......................................................................................................................................................................... 36 

Vedlegg 1 – Uttalelse fra kommunedirektør, datert 30.8.2022 ................................................................ 37 

Vedlegg 2 – RSK 001 – Standard for forvaltningsrevisjon ......................................................................... 38 

Vedlegg 3 – Metode ....................................................................................................................................................... 41 

 



 

 
7 

Krødsherad kommune   |   2022   |   Barn og unges oppvekstsvilkår 

Viken kommunerevisjon IKS   vkrevisjon.no 

  



 

 
8 

Krødsherad kommune   |   2022   |   Barn og unges oppvekstsvilkår 

Viken kommunerevisjon IKS   vkrevisjon.no 

1. Innledning 

1.1. Bakgrunn for prosjektet 

I sak 28/21 den 09. september bestilte kontrollutvalget i Krødsherad kommune en prosjektplan for 
forvaltningsrevisjon innen området barn og unges oppvekstsvilkår. Viken kommunerevisjon sitt forslag 
til forvaltningsrevisjonsprosjekt ble behandlet og vedtatt av kontrollutvalget i sak 40/21 den 09.12.2021.  

Prosjektet er bestilt på bakgrunn av områder valgt ut i vedtatt plan for forvaltningsrevisjon og 
overordnet analyse for perioden 2020-2024 behandlet i kontrollutvalget 09.12.2020, sak 41/20.  

1.2. Formål og problemstillinger 

Prosjektets formål har vært å undersøke og vurdere Krødsherad kommune sitt arbeid for å forebygge 
og ivareta barn og unges oppvekstsvilkår. Samtidig har lokalsamfunnet over de siste to årene levd med 
Covid-19 og de konsekvenser dette eventuelt har hatt for tjenestetilbudet. Dette aktualiserer en 
samtidig undersøkelse av hvordan tjenestetilbudet har blitt påvirket av pandemien, samt hvordan 
kommunen har evnet å tilpasse seg for å kunne levere det forebyggende tilbudet.  

I denne forvaltningsrevisjonen har vi søkt å belyse de følgende problemstillingene: 

• Har kommunen et tilstrekkelig system for å ivareta helsefremmende og forebyggende arbeid på 
de områder som kan være utfordrende for barn og unge, både på gruppe- og individnivå? 

• Hvilken påvirkning har pandemien hatt på det forebyggende tilbudet til barn og unge?  

1.3. Avgrensning av undersøkelsen 

Som det går fram av problemstillingene er det vedtatt relativt konkrete problemstillinger for 
forvaltningsrevisjonen. Vi presiserer at prosjektet kun tar for seg de områder og temaer som faller inn 
under de problemstillingene slik de fremgår ovenfor. Vurderinger og konklusjoner omfatter derfor bare 
disse avgrensede definerte områdene eller temaene.  

Det er med andre ord ikke tale om en fullstendig gjennomgang av de kommunale tjenestene som tilbys 
innbyggerne i Krødsherad kommune. For eksempel har VKR ikke gjort vurderinger av tjenester som kun 
tilbys til de over 18 år. Likevel er oppvekstsektoren et felt som spenner over mange av de tradisjonelle 
sektorinndelingene, og det er har derfor vært behov å hente inn informasjon på tvers av sektorielle 
tjenestelinjer i prosessen med denne forvaltningsrevisjonen. 

1.4. Rapportens oppbygging 

Rapportens videre oppbygging består av de følgende kapitlene: I det andre kapittelet vi revisjonen 
presentere de metodiske fremgangsmåtene som har blitt anvendt for å komme frem til kunnskapen 
som danner grunnlaget for de vurderinger som gjøres i rapporten. Her vil det redegjøres for de 
avveiinger revisjonen har gjort i metodeutvelgelsen, samtidig som spørsmål rundt validitet og reliabilitet 
vil tematiseres. Rapportens tredje kapittel greier ut i større detalj om revisjonskriteriene som har tatt 
utgangspunkt i prosjektets problemstillinger. Revisjonskriterier er de kravene, normene og/eller andre 
standarder som det forebyggende arbeidet rettet mot barn og unge i Krødsherad kommune skal 
vurderes i forhold til.. Rapportens fjerde kapittel omhandler prosjektets første problemstilling og ser 
nærmere på den faktiske gjennomføringen av kommunens forebyggende arbeid. Det sjette og siste 
kapittelet inneholder en deskriptiv skildring og påfølgende vurdering av kommunens tjenestetilbud til 
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målgruppen under pandemien. Beskrivelsene presentert i de to kapitelene foregående kapitlene tar 
utgangspunkt i dokumentasjon mottatt fra kommunen og samarbeidspartnere, samt intervjuer 
gjennomført med nøkkelpersonell 

1.5. Kommunens organisering 

Arbeidet som er rettet mot barn og unge i Krødsherad kommune utføres hovedsakelig av aktører i 
sektoren som kalles «Livsløp». Sektoren er underlagt kommunalsjefen under kommunedirektøren, og 
innbefatter tjenesteområdene oppvekst, helse og omsorg. Enkelte andre tjenester innenfor det 
forebyggende feltet leveres av interkommunale tjenestevirksomheter slik som barneverntjenester, NAV 
og PPT.   

Sektoren ble omorganisert i 2022, noe som ble gjort med bakgrunn i at man skulle bli bedre kjent med 
hverandre. Det opplyses i intervju med representant fra kommunens administrasjon at sammenslåtte 
virksomhetsfelt skal gjøre det lettere å utveksle informasjon og opplysninger på tvers av 
virksomhetslinjer. Sammenslåingen kom som et ønske fra kommunedirektørens utvidede ledergruppe 
og tok utgangspunktet i et ønske om mer strategisk ledelse og en mindre ledergruppe.   

Bilde 1 og 2: Organisasjonsmodell for sektorer i Krødsherad kommune  
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2. Metode 
Prosjektet er gjennomført av revisjonens egne ansatte på bakgrunn av kravene som stilles til 
gjennomføring av forvaltningsrevisjon som prosjekt. Det vil si at gjennomgangen er basert på "RSK 001 
Standard for forvaltningsrevisjon"1 som er vedtatt av Norges Kommunerevisorforbund (NKRF).  

Informasjonen i denne rapporten er innhentet gjennom: 

• Dokumentanalyse: Hvor revisjonen har gjennomgått dokumentasjon relevant for arbeidet med 
barn og unge 
 

• Intervjuer: Hvor revisjonen har gjennomført individuelle og gruppebaserte intervjuer med 
representanter fra sentrale tjenesteområder 
 

2.1. Validitet og reliabilitet  

Vi mener det er samlet inn et tilstrekkelig faktagrunnlag til å belyse prosjektets problemstillinger og 
revisjonskriterier. Revisjonen har tatt et bredt utgangspunkt til de to problemstillingene og har søkt å 
innhente informasjon fra en rekke ulike aktører innenfor samme brede felt.  

Den førende tanken bak det bredt utvalgte datagrunnlaget har vært muligheten det gir revisjonen til å 
se samhandlingen innad i, og mellom aktører i feltet som leverer tjenester til barn og unge i Krødsherad 
kommune. På samme tid har revisjonen også sett nærmere på opplevelsen til de som er mottakerne av 
de kommunale tjenestene og det ble gjennomført intervjuer med representanter fra kommunens 
ungdomsråd. 

Vi mener at de funn og anbefalinger som er presentert i denne rapporten gis med bakgrunn i et 
troverdig innhentet datagrunnlag fra ulike og uavhengige personer og at en på den måten kan sette lit 
til rapportens funn.   

2.2. Dokumentanalyse  

Etter gjennomført oppstartsmøte ble det sendt ut en dokumentbestilling til kommunens oppnevnte 
kontaktperson. I bestillingen fremkom en oversikt over de dokumenter som revisjonen mente kunne 
være relevante for gjennomføringen av prosjektet. Det ble opprettet en felles mappe hvor 
dokumentasjon ble lastet opp. Samtidig ble kommunens administrasjon oppmuntret til å utvise skjønn 
vedrørende hvilke dokumenter de mente at revisjonen burde ha tilgang til som ikke var del av den 
opprinnelige bestillingen. Det ble senere supplert med ytterligere dokument når revisjonen etterspurte 
disse. Eksempler på dokumenter er blant annet: referater fra samarbeidsmøter, handlingsplaner, 
infobrosjyrer, årshjul, rutinebeskrivelser, undersøkelser og styringsdokumenter.  

2.3. Intervjuer 

I etterkant av dokumentbestillingen ble det gjennomført en rekke intervjuer av nøkkelpersonell innenfor 
det brede tjenestetilbudet til barn og unge i Krødsherad kommune. Brorparten av intervjuene ble 
gjennomført i kommunens egne lokaler i kommunen, mens intervjuene av representanter fra særlig de 

 

1 Vedlegg 2 – RSK 001 – Standard for forvaltningsrevisjon  
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interkommunale tjenestetilbudene ble gjennomført via Teams. Sammenlagt har revisjonen gjennomført 
intervjuer med 18 representanter fra ungdomsrådet samt kommunale og interkommunale tjenester 

Intervjuene ble gjennomført som semistrukturerte intervjuer som tok utgangspunkt i en preprodusert 
intervjuguide ment for å sette retning og rekkefølge på intervjuet. Semistrukturerte intervjuer fremstod 
som et metodisk trygt alternativ, det gjorde at intervjuene kunne fremstå som tilnærmet naturlige 
samtaler, mens man på samme tid fikk sikret progresjonen og innholdet i hvert enkelt intervju. 

I tråd med retningslinjene fra RSK 001 har hver enkelt deltaker får anledning til å bekrefte revisjonens 
intervjureferat. Dette ble sikret og gjennomført ved at hver enkelt deltaker fikk lese gjennom og komme 
med kommentarer og tilbakemeldinger på intervjureferatene som ble sendt ut i etterkant av intervjuene. 
Referat ble sendt ut og det ble gitt en tilbakemeldingsfrist på cirka to uker. Dersom de ikke gav 
tilbakemelding innen fristen anså revisjonen innholdet i intervjureferatene som godkjente og en 
ferdigstilt versjon ble sendt tilbake.  

I forbindelse med intervjuet av ungdomsrådet ble det satt en forlenget frist for tilbakemelding.  

Gjennomførte intervjuer 
Interkommunale tjenester 5 
Kommunale barnehager 2 
Skolesektor 3 
Helse- og omsorgssektor 4 
Ungdomsrådet 3 
Kommunal administrasjon 1 
Totalt 18 

 

2.4. Kvalitetssikring og kontradiksjon 

Kvalitetssikring av prosjektet er blitt ivaretatt gjennom diskusjoner internt i Viken kommunerevisjon 
særlig omkring temaene: metodiske tilnærminger, revisjonskriterier samt vurderinger og betydningen av 
funn gjort underveis i undersøkelsen. Prosjektets endelige kvalitetssikring er utført av oppdragsansvarlig 
forvaltningsrevisor som har gjennomgått og gitt innspill på den endelige rapportens utforming og 
innhold.  

Prosjektet er gjennomført av revisjonens egne ansatte på bakgrunn av kravene som stilles til 
gjennomføring av forvaltningsrevisjon som prosjekt. Det vil si at gjennomgangen er basert på "RSK 001 
Standard for forvaltningsrevisjon"2 som er vedtatt av Norges Kommunerevisorforbund (NKRF). 

Vi viser kapittel 1.3 for eventuelle avgrensinger i prosjektets omfang.  

Et utkast til rapport har blitt oversendt kommunedirektøren til uttalelse. Kommunedirektørens uttalelse i 
brev av 30.8.2022 er vedlagt rapporten3. 

For ytterligere beskrivelse av metode, se vedlegg 34. 

 

2 Vedlegg 2 – RSK 001 – Standard for forvaltningsrevisjon  

3 Vedlegg 1- Høringssvar 
4 Vedlegg 3 – Metode 
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3. Revisjonskriterier 
Som kilder for revisjonskriteriene5 har vi i hovedsak benyttet helse- og omsorgstjenesteloven, 
barnevernsloven og lov om folkehelsearbeid. Som supplement til lovtekstene anvender vi også 
forskriftene om helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten, samt 
forskriften om oversikt over folkehelsen.  

• Lov om barneverntjenester LOV-1992-07-17-100 
• Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester LOV-2020-06-19-78 fra 01.07.2020 
• Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen LOV-2009-12-18-131  
• Lov om folkehelsearbeid LOV-2011-06-24-29  
• Lov om helsepersonell mv. LOV-1999-07-02-64  
• Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa LOV-1998-07-17-61 
• Forskrift til opplæringslova 
• FOR 2012-06-28 nr. 692: Forskrift om oversikt over folkehelsen  
• FOR 2003 -04-03 nr. 450: Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i 

helsestasjons- og skolehelsetjenesten.  
 
 
I tillegg har revisjonen tatt i bruk veiledere, rundskriv og stortingsproposisjoner fra relevante direktorater 
og departementer, samt kommunens egne planer i utarbeidelsen av revisjonskriteriene. 

• Nasjonal faglig retningslinje for oppdagelse av utsatte barn og unge (IS-2826) 
• Skoleveileder – veileder for samarbeid mellom skole og barnevern 
• Rundskriv Q-16/2013 Forebyggende innsats for barn og unge 
• Meld. St. 6 (2019-2020) Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og 

SFO 
• Kommuneplanens samfunnsdel 2019-2032  
• Kommunedelplan for idrett og fysisk idrett 2018-2022.  
• Plan for forebyggende tiltak for barn og unge.  

Kriteriene er ikke nødvendigvis uttømmende for ethvert krav som stilles til alle sider av arbeidet innenfor 
området. Kriteriene er oppstilt etter revisjonens vurdering av hva som er det sentrale, basert på en 
vurdering av virksomhetens egenart og regelverket den forvalter. 

3.1. Kommunens system for helsefremmende og forebyggende arbeid. 

Prosjektets første problemstilling lyder som følger:  

• Har kommunen et tilstrekkelig system for å ivareta helsefremmende og forebyggende arbeid på 
de områder som kan være utfordrende for barn og unge, både på gruppe- og individnivå? 

Kommunen har ansvar for at barn og unge har gode oppvekstvillkår og for å forebygge psykiske og 
sosiale problemer (Q-16/2013, s. 2). Forebygging rettet mot barn og unge handler først og fremst om å 

 

5 Revisjonskriterier er en samlebetegnelse for krav og forventninger som benyttes for å vurdere kommunens virksomhet, økonomi, 
produktivitet, måloppnåelse, regeletterlevelse osv. Sammenholdt med faktabeskrivelsen danner revisjonskriteriene basis for de analyser 
og vurderinger som foretas, de konklusjoner som trekkes, og de er et viktig grunnlag for å kunne dokumentere avvik eller svakheter. 
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legge til rette for et godt oppvekstmiljø for alle. Det er et samfunnsansvar som deles av mange. 
Forebyggende innsats er forankret i en rekke lovverk og ansvaret fordelt mellom mange offentlige 
tjenester og aktører. Forebyggende innsats for barn og unge favner alt fra generelle oppvekstsvilkår for 
alle barn i kommunen til spesifikke tiltak på individnivå. Som figuren under viser kan forebyggende 
arbeid deles inn i tre hovednivåer; universell, selektiv og indisiert forebygging (Q-16/2013). Nivåene viser 
til de ulike formål og målgrupper det forebyggende arbeidet omfatter.  

 

Figur 1 Nivåinndeling av forebyggende arbeid 

Kommunens plan for det forebyggende arbeidet 

Fra 1.1.2022 er det et krav om at kommunestyret selv skal vedta en plan for kommunens arbeid for å 
forebygge omsorgssvikt og atferdsproblemer (jf. bestemmelsene i den nye barnevernloven § 3-1 annet 
ledd). 
Planen vil bidra til en overordnet forankring av det forebyggende tilbudet og fordelingen av 
kommunens ressurser til dette arbeidet. Planen vil være et viktig verktøy for å sikre forpliktende og 
systematisk innsats for å legge til rette for helhetlige tjenester. 
Planen for det forebyggende arbeidet skal inneholde en beskrivelse av:  

• overordnede mål og strategier for det helhetlige tjenestetilbudet 
• hvordan ansvaret skal fordeles mellom etatene 
• hvordan oppgaveløsningen skal organiseres 
• hvordan ulike etater skal samarbeide 

 
 
Samordning og samarbeid i det forebyggende arbeidet 

Kommunen har ansvar for at det forebyggende arbeidet for barn og unge er helhetlig og koordinert. Det 
er en rekke kommunale aktører som har selvstendig ansvar for oppvekstsvilkårene til barn og unge, og 
det er uheldig når barn og unge opplever å bli skjøvet fra tjeneste til tjeneste uten å få hjelp, eller får 
hjelp fra flere kommunale instanser, uten at hjelpa er koordinert (NOU 2009:22). Det er med andre ord et 
behov for et god samordnet, helhetlig og koordinert forebyggende arbeid til barn og unge.  
  
Kravet om at kommunen må samordne mellom de ulike aktørene og tjenesteyterne som jobber 
forebyggende med barn og unge utover den enkelte tjenestes samhandlingsplikt, er hjemlet både i 
kravene om internkontroll i barnevernloven og i forskriftene til sosialtjenesteloven.  
 
I en rekke rundskriv påpeker Barne- og likestillingsdepartementet behovet for å unngå at det 
forebyggende arbeidet «blir tilfeldig og fragmentert, er det nødvendig at virksomheten inngår i en 

Universell forebygging

- innsats rettet mot hele 
befolkningsgrupper 
uavhengig av risiko

- oppfølging på av jordmor 
helsestasjon for alle mødre

Selektiv forebygging

- tiltak rettet mot grupper 
med kjent og/ eller forhøyet 
risiko for å utvikle problemer

- utlån av utstyr til 
fritidsaktiviteter, 
jente/guttegrupper med 
helsesykepleier

Indisiert forebygging

- tiltak rettet mot individer 
med høy risiko eller klare 
tegn på problemer

- ruskontrakter 
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formalisert struktur slik at den setter varige spor» (BFD 2005). Det vises videre til at «mange kommuner 
har erfart at uformelle samarbeidsrelasjoner kan føre til at mye godt arbeid blir utført, men faren ligger i 
det blir sårbart og lett faller bort hvis en av hovedaktørene forsvinner» (BFD 2005).   
 
Det er derfor viktig at kommunen lager formaliserte systemer og rutiner som gjør det enkelt å 
samarbeide (Q16/2013). Kommunen står ellers fritt i hvordan den velger å organisere sine 
samarbeidsstrukturer (Bufdir 2015). Nasjonale føringer legger vekt på viktigheten av samordning på tvers 
av fagområder og forvaltningsnivåer (BFD 2013). Etablerte systemer og rutiner som nedfeller en felles 
forståelse av problemer, mål og virkemiddelbruk er ofte en forutsetning for gode resultater av slik 
samordning.   
 
Nedfelling av ansvars- og oppgavefordelingen mellom instansene i skriftlige rutiner, vil være et viktig 
hjelpemiddel for god samordning og for å unngå uklarheter og ansvarsfraskrivninger. Det er altså viktig 
at arbeidet med barn og unge koordineres og samordnes, at det er klart hvem som har hovedansvaret 
for dette og at arbeidet rapporteres til kommuneledelsen (Q-16/2007).   
 
Slik felles problemforståelse og målsettinger fremmes også av Fafo i deres rapport om samordnet 
innsats for utsatte barn og unge. Her beskriver de blant annet: «Aktørene må møtes på felles arenaer for 
å utvikle en felles problemforståelse o g anerkjenne verdien av ulike kompetanse og tiltak. De må erfare 
at samarbeid gir bedre løsninger og en merverdi som tjenestene ikke kan oppnå alene (Fafo 2020, s. 
13)». 
 
Som en sentral forutsetning for at dette skal lykkes over tid fremheves særlig ledelsesforankring på det 
politiske og administrative nivået som en essensiell faktor: «Ledelse er en nøkkelfaktor for 
oppmerksomhet om betydningen av samarbeid, prioritering av samarbeid og følgelig mulighet for å 
bruke tid og ressurser til å inngå i samarbeid. Samarbeid og samordning er ikke en lineær, men en 
kontinuerlig prosess». 

 

Kommunens ansvar for å ha oversikt over barn og unges levekår   

Å følge med på barn og unges levekår og tendenser som kan føre til negative effekter er en 
forutsetning for at kommunen skal kunne ha et effektivt og treffende selektivt forebyggende arbeid. 
Kommunen har et ansvar for å følge nøye med på de forhold barn i kommunen lever under, samt finne 
og iverksette tiltak som kan forebygge negativ utvikling og omsorgssvikt. Kommunens ansvar for å ha 
oversikt over barn og unges levekår og for å drive forebyggende arbeid fastslås i flere særlover av 
betydning for denne undersøkelsen. Barnevernloven legger stor vekt på kommunens ansvar for 
forebygging. Etter lovens § 3-1 er kommunen pålagt å drive generell forebyggende virksomhet:  
 

Kommunen skal følge nøye med i de forhold barn lever under, og har ansvar for å finne tiltak som 
kan forebygge omsorgssvikt og atferdsproblemer.  
 

I tillegg understreker blant annet også sosialtjenesteloven og folkehelseloven kommunens ansvar for å 
ha oversikt over levekårene til innbyggene i kommunen, og sette inn forebyggende tiltak. 
Sosialtjenesteloven slår i § 12-1 fast at:   
 

Kommunen skal gjøre seg kjent med innbyggernes levekår, vie spesiell oppmerksomhet til trekk ved 
utviklingen som kan skape eller opprettholde sosiale problemer, og søke å finne tiltak som kan 
forebygge slike problemer.  
 

Folkehelseloven § 5 fastslår at kommunen skal ha oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i 
kommunen. Bestemmelsen understreker at denne oversikten skal være skriftlig og identifisere 
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folkehelseutfordringene i kommunen, herunder vurdere konsekvenser og årsaksforhold. Loven 
understreker at kommunen særlig skal være oppmerksom på trekk ved utviklingen som kan skape eller 
opprettholde sosiale eller helsemessige problemer eller sosiale helseforskjeller. Oppvekstforholdene 
for barn og unge endrer seg over tid. Kommunen må derfor jevnlig følge med på, og gjennomføre 
oppdaterte kartlegginger av de til de forholdene til barn og unge i kommunen. For å sikre at de selektive 
forebyggende tiltakene er målrettede mot de forhold som er negative for barn og unge, bør tiltakene 
være basert på jevnlige, systematiske kartlegginger og vurderinger av risikoer.  

 

 
De følgende kriteriene er derfor utledet for problemstilling 1:  
 

 
 

3.2. Pandemiens påvirkning på det forebyggende arbeidet. 

Prosjektets andre problemstilling lyder som følger:  

• Hvilken påvirkning har pandemien hatt på det forebyggende tilbudet til barn og unge?  

Problemstillingen er av en deskriptiv art og søker å beskrive hvordan pandemien påvirket det 
forebyggende tilbudet som Krødsherad kommune skulle levere til barn og unge i en krevende og 
uoversiktlig situasjon som vedvarte over tid. Siden problemstillingen skal beskrive disse forholdene og 
ikke vurdere tjenestetilbudets kvalitet vil det ikke være utledet revisjonskriterier til denne 
problemstillingen.  

  

• Kommunen bør ha overordnede strategier og planer for sitt forebyggende arbeid 
• Kommunen må ha et helhetlig tilbud som ivaretar kommunens ansvar for forebyggende 

innsats for barn og unge i kommunen 
• Det bør være avklarte roller og ansvar for tjenestene som bidrar i det forebyggende arbeidet 
• Kommunen må ha tilstrekkelig ressurser og kompetanse i sitt forebyggende tilbud til barn og 

unge 
• Kommune bør ha oversikt over de forhold som kan påvirke barn og unges oppvekstsvilkår 
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4. Kommunens system for det forebyggende 
arbeidet  

 

Følgende kapittel vil presentere beskrivelser fra de mest sentrale tjenestetilbudene rettet mot barn og 
unge i Krødsherad kommune. Informasjonen er innhentet gjennom intervjuer og dokumenter med og fra 
kommunens og samarbeidspartneres personell. 

4.1. Overordnede planer for det forebyggende arbeidet  

Revisjonen har fått oversendt en rekke dokumenter som skal beskrive kommunens planer på området, 
både overordnet og sektorvis. Revisjonen finner beskrivelser av følgende overordnende planer 
utarbeidet for kommunen: 

• Kommuneplanens samfunnsdel 2019-2032 (Vedtatt i kommunestyret 18.6.2020). Omfatter en 
rekke tiltak rettet mot oppvekstområdet 
 

• Kommunedelplan for idrett og fysisk idrett 2018-2022. Omfatter tiltak for å styrke 
skolehelsetjeneste og satsningen for psykisk helse 
 

 
• Plan for forebyggende tiltak for barn og unge. Først vedtatt 2007, Revidert august 2010. 

Beskriver tjenester og oppgaver, tiltak og samarbeid på oppvekstområdet. 
 

• Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2022-2027 

 

 

 

Dette kapittelet fokuserer på følgende problemstilling: 

• Har kommunen et tilstrekkelig system for å ivareta helsefremmende og forebyggende arbeid 
på de områder som kan være utfordrende for barn og unge, både på gruppe- og individnivå? 

Til denne problemstillingen er det utledet følgende revisjonskriterier: 

• Kommunen bør ha overordnede strategier og planer for sitt forebyggende arbeid 
• Kommunen må ha et helhetlig tilbud som ivaretar kommunens ansvar for forebyggende 

innsats for barn og unge i kommunen 
• Det bør være avklarte roller og ansvar for tjenestene som bidrar i det forebyggende arbeidet 
• Kommunen må ha tilstrekkelig ressurser og kompetanse i sitt forebyggende tilbud til barn og 

unge 
• Kommune bør ha oversikt over de forhold som kan påvirke barn og unges oppvekstsvilkår 

 



 

 
17 

Krødsherad kommune   |   2022   |   Barn og unges oppvekstsvilkår 

Viken kommunerevisjon IKS   vkrevisjon.no 

 

 

Figur 2 Utklipp fra kommunens samfunnsdel oppvekst 

 

Det er også utarbeidet planer for den enkelte tjeneste, Her har revisjonen fått oversendt blant annet: 

• Plan for helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom, vedtatt 2012 
• Virksomhetsplan PPT 2021-2022 
• Årlige tilstandsrapporter for skole 
• Plan for rus og psykisk helse, ikke vedtatt 

Det fremkommer i intervjuer fra flere aktører at det er et behov for å i større grad utarbeide 
overordnende planer og systemer i kommunen, samt koordinere tjenester og tjenestebehov mer 
systematisk. Det vises blant annet til at tjenestene har en høy grad av brukerrettet virksomhet og at det 
er satt av lite ressurser og tid til å jobbe med organisasjonsutvikling. Flere peker også på at skolesaken 
har preget tilgjengelighet av ressurser og mulighet til å få utarbeidet og vedtatt mer langsiktige planer 
for området. 

4.2. Forebyggende helse 

Virksomheten inkluderer skolehelsetjenesten, helsestasjon, tjenester for fysioterapi, tjenester for rus og 
psykiatri samt kommunepsykolog. Per gjennomføringen av intervju med nøkkelpersonell fra Krødsherad 
kommune. Det opplyses i intervju at stillingen som kommunepsykolog stått vakant siden 10. mars 2022. 
Fra cirka midten av 2022 skal disse tjenestene være samlokaliserte under ett tak som et helsehus. I 
samme lokaler vil det være legekontor, naprapat og andre private fysioterapeuter. Faste representanter 
fra den interkommunale barneverntjenesten anvender også de samme lokalene ved sine 
oppmøtedager i kommunen.  

Skolehelsetjeneste  

Helsestasjon- og skolehelsetjenesten er ment å være et helhetlig tilbud til barn og unge i alderen 0-20 
år, de som er gravide og foresatte. Tjenestens mål er å ivareta fysisk og psykisk helse, samt gi 
helsefremmende og forebyggende tilbud til målgruppen. I tillegg til det følgende organiserer 
tjenestene også to uker i året gratisaktiviteter åpent for alle. Det arbeides også med et prosjekt finansiert 
gjennom statsforvalteren 
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Skolehelsetjenesten er representert på begge av kommunens grunnskoler og ligger på normtall i 
forhold til elevantallet i kommunen. Ved Noresund skole er helsesykepleier 2 dager i uken, og ved 
Krøderen skole er der helsesykepleier 4 dager i uken. Ved skolesammenslåing fra høsten 2022 vil det bli 
mulig med daglig trefftid på skolen.  

Skolehelsetjenesten gjennomfører samtaler, både enkeltvis, gruppevis eller med foreldre til stede alt 
ettersom hva situasjonen fordrer på Krøderen og Noresund skole. På forespørsel fra lærere ved de to 
skolene er de også tilgjengelig for forskjellige undervisningopplegg. Helsesykepleier deltar mellom 
annet også inn i skolens folkehelsedag som en ressurs. Virksomhetsleder forebyggende helse 
rapporterer at det jobbes med systemarbeid i klassene i samarbeid med lærere.  

Representanter fra skolehelsetjenestene beskriver en hverdag med mye brannslukking. Dette påvirker 
igjen muligheten til å gjennomføre andre oppgaver, utover det individrettede og akutte. Samtidig som 
der er utfordringer beskrives også en lærergruppe med stor innlevelse i barnegruppens sosiale og 
psykiske vansker og utfordringer.  

Skolene på sin side beskriver samarbeidet med kommunens skolehelsetjeneste som en uvurderlig og 
sentral forutsetning for at skolene skal lykkes i å ivareta helhetsmennesket. Samarbeidet og tersklene 
for å ta kontakt om man har bekymringer eller behov for diskusjon beskrives som lave.  

«En av styrkene er at det er godt samarbeid med barnehage og skole. Det er kort vei for å drøfte og 
beslutte ting (Virksomhetsleder forebyggende helse)».  

«Helsepersonellet er en god støttespiller for de ansatte på skolen, når de kommer i situasjoner hvor de er 
usikre på om de skal melde saker videre, følge opp eller diskutere situasjoner hvor de merker endring på 
elever (Rektor).» 

 

Helsestasjonstjeneste 

I tillegg er det satt av 40% stilling til helsesykepleier ved kommunens helsestasjon. Til helsestasjonen er 
det tilknyttet helsestasjonslege, jordmor helsesykepleier, fysioterapeut og kommunepsykolog. 
Helsestasjonen tilbyr barselkafe hver 14. dag for hjemmeværende foreldre.  

Jordmortjenesten er organisert som interkommunal tjeneste med Modum kommune som 
vertskommune. Jordmor har kontortid i kommunen en dag hver andre uke, inkludert hjemmebesøkene 
lagt i de faglige retningslinjene. 

I virksomhetsplan for helsestasjon, skolehelsestasjon og helsestasjon for ungdom er det oppgitt at 
helsestasjon for ungdom er åpen hver onsdag fra kl 16-18 hver onsdag. I intervju fortelles det at det per 
dags dato har helsestasjonstilbudet for ungdom ingen faste åpningstider. Det har blitt gjort forsøk hvor 
man har åpnet for trefftid på helsestasjonen på ettermiddager, samt trefftid i anledning åpningstidene til 
ungdomsklubbens uten at man opplevd etterspørsel etter tjenesten. Det oppgis til revisjonen at 
ungdommen forteller at de bruker helsestasjon for ungdom på stedet der de går på videregående 
skole.  

I anledning omlokaliseringen som forebyggende helse skal gjennomføre vil det på nytt bli tatt vurdering 
om åpningstider på ettermiddagene. Det rapporteres at tjenesten er lett tilgjengelig via telefon og at det 
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er korte ventetider. Utover avtaler med helsesykepleier som mottar forespørslene formidles det kontakt 
med jordmor lege eller kommunepsykolog ved behov.  

I trendrapporten fra Ungdata-undersøkelsen for ungdomstrinnet har 77 prosent av ungdommene svart 
at de ikke vet om det er helsestasjon for ungdom i sin kommune.  

 

 

Rus og psykisk helsetjenester 

Tjenestetilbudet ligger organisert under kommunens forebyggende helse-virksomhet beskrevet overfor 
far juni 2021. En stilling er tillagt hovedansvaret for rusoppfølging i kommunen. Opprinnelig var denne 
stillingen organisert under NAVs lokalkontor, men i etterkant av opprettelsen av NAV Midt-Buskerud har 
denne stillingsfunksjonen gått inn under helse i kommunen.  

Felles for tjenesten er dens rolle som mellomledd og samarbeidspartner mellom brukerne og med 
andre tjenestetilbydere slik som NAV og spesialisthelsetjenesten. I kommunens forslag til ny Rus- og 
psykiatriplan skrives det at tjenesten samarbeider med en rekke aktører slik som barneverntjenesten, 
helsestasjonen samt skolene i et forebyggingsperspektiv. 

Tjenestene er primært innrettet mot personer fra 18 år og oppover. Til gjengjeld gis det tjenester til 
brukere som selv har barn, selv om dette rapporteres til å være kun et mindretall. Der barn er pårørende 
kartlegges deres behov for ekstra oppfølging av andre instanser i kommunen etter samtykke fra 
foreldrene. Tjenesten deltar også på samarbeidsmøter med skolene, helsestasjonen, barnehagene og 
barneverntjenesten der dette er naturlig.  

4.3. Skolene 

Krødsherad kommune har 2 skoler. Frem til høsten 2022 har de to skolene hatt en rektor, og en 
inspektør, med en ledergruppe understøttet av teamledere fra Noresund samt to fra barne- og 
ungdomsskolen Krøderen.  

Noresund skole som har elever fra 1-7 trinn og har 90 elever, mens Krøderen skole har elever fra 1-10 
trinn og har til sammen 182 elever. Noresund skole har tretten ansatte, og Krøderen har 23 lærere ansatt. 
Begge skolene operer med aldersblandet undervisning som ifølge skolens administrasjon har positiv 
effekt på skolemiljøet ved at elevene blir godt kjent med hverandre på tvers av klassetrinn. Skolene 
oppgir å ha et særskilt fokus på å bruke skolenes nærområde i kroppsøvingstimene, uteskoletimene og 
til turmål. For å sikre at alle kan delta besitter skolen utstyr ment til utlån i skoletiden.  

Fra høsten 2022 samlokaliseres kommunens to skoler midlertidig til Krøderen skole i påvente av 
bygging av ny felles skole. Denne omorganiseringen har vært kjent innad i virksomheten slik at den har 
vært del av planleggingsarbeidet som har blitt gjort det siste året.  

Skolene er tydelige på at de savner kommunepsykologen.  
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Revisjonen får opplyst av ansatte i skole og PPT at Krødsherad har utarbeidet en modell for 
systemledelse, etter Dovre-modellen. Denne modellen tar sikte på å jobbe mer med generell styrking 
av klasseledelse for alle og å jobbe med tilpasset opplæring og spesialundervisning inne i 
klasserommet. Dette med tanke på mer inkludering for alle elever. Modellen skal bidra til en mer 
systematisk og langsiktig tilnærming i skolen.    

  
 

4.4. Barnehager 

I tillegg til en privat barnehage har Krødsherad to kommunale barnehager, Krøderen barnehage og 
Noresund barnehage. Per våren 2022 gikk det til sammen 46 på Krøderen barnehage og 35 barn i 
Noresund barnehage. Det har de siste årene vært en nedgang i antall barn. Barnehagene rapporterer 
om et tett samarbeid med kommunens helsesykepleier noe som gjør at barnehagene kan planlegge 
fremtidig kapasitet ut fra antall fødsler.  

En sentral tanke for barnehagenes ledelse har vært å endre oppfatningen av ansatte i barnehagene som 
kompetansepersonell.  

4.5. PPT 

PP-tjenesten i Krødsherad kommune er siden 2004 del av en interkommunal tjeneste mellom 
kommunene Modum, Sigdal og Krødsherad. Det er derfor noe vanskelig å nøyaktig estimere antallet 
årsverk som brukes i kommunen. Der er 3 PP-rådgivere som brukes som faste kontaktpersoner på 
skolene, 1 på Noresund og 2 på Krøderen skole. Samtidig er tjenesten fleksibel nok til at andre rådgivere 
kan gjennomføre utredninger i perioder med særlig press på tjenesten, men foretrekker ifølge leder å 
bruke det faste og kjente personellet. Denne gruppen med rådgivere i Krødsherad rapporteres til å 
være stabil. PPT er også fast deltaker i kommunens konsultasjonsteam.  

På henholdsvis Noresund og Krøderen skole gjennomføres det kontaktmøter hvor skolene har mulighet 
til å drøfte individ- og systemsaker med PP-tjenesten 5 ganger i året og cirka månedlig. Barnehagene 
har tilbud om de samme møtene 2 ganger om høsten og 3 ganger om våren. Disse kontaktmøtene er 
ment for å drøfte saker som ikke er meldt inn til PP-tjenestene, samt å være et fora for å drøfte 
organisasjonsutvikling eller be om bistand til kompetanseheving og systemutvikling.  

Om Dovremodellen som er under utarbeidelse, fortelles det i intervju at dette er en er en ønskelig vei 
videre fra PPT sitt ståsted. Dette vil forhåpentligvis styrke skolen for alle, og på sikt ta ned noe av 
behovet for vedtak om spesialundervisning.   
  
Det er behov for å tenke nytt, slik Dovremodellen skisserer, også sett opp mot inkludering for alle 
elever. Muligheten til å gjennomføre dette er preget av det har vært små skoler, det vil ha sine naturlige 
begrensninger. PPT er inne og veileder på klasseledelse og på systemnivå, etter henvisning om behov 
og ønske om dette.  
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4.6. Barnevern 

Som for PPT er også barneverntjenesten del av et interkommunalt samarbeid mellom Modum, Sigdal 
og Krødsherad kommune i enheten Midt-Buskerud barneverntjeneste. Barneverntjenesten er organisert 
med en styringsgruppe hvor helse- og sosialsjefene fra de tre eierkommunene er representert med 
barnevernleder som sekretær. Fra 2022 består barneverntjenesten av 27,8 årsverk, et antall som også 
inkluderer skole-los og ressurser til familieråd. Tjenesten er videre organisert i to avdelinger, en med 
ansvar for melding og undersøkelser, og ett for hjelpe og omsorgstiltak og STYRK-team.  

Det er eget kontor i alle kommuner med faste kontaktpersoner som er innom minimum en gang per 
uke. Kontaktperson i Krødsherad har vært stabil over en årrekke og fremstår for ledelsen i 
barneverntjenesten som behjelpelig for at folk skal ta kontakt ved behov. 

 Samarbeidet mellom kommunene bygger på et premiss om lik behandling på tvers av kommunene 
hvor det er barnets beste som til syvende og sist er det som ligger til grunn for ethvert barvernstiltak.  

Tabell 1 Antall bekymringsmeldinger mottatt fra 2009-2021 for Krødsherad kommune6 

 

Tabell 2 Antall undersøkelser fra 2009-2021 for Krødsherad kommune7. 

 

6 Skjermklipp fra Tilstandsrapport barneverntjenesten 2021 
7 Skjermklipp fra Tilstandsrapport barneverntjenesten 2021 
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Regionalt opereres det også med en felles interkommunal barnevernvakt som rykker ut ved behov. 
Barnevernvakta for Midt-Buskerud og Øvre Eiker består av kommunene Modum, Sigdal, Krødsherad, 
Jevnaker og Øvre Eiker.   

Skole-los 

Organisert under den interkommunale barneverntjenesten jobber funksjonen bredere enn kun mot barn 
som mottar hjelp fra barnevernet. Noen har los som eget barneverntiltak, mens de fleste 
tjenestemottakere har det som lavterskeltilbud uten at det er vedtaksfestet. Losens hovedmandat er å 
jobbe med elever med bekymringsfullt skolefravær, noe som innebærer samtidige tiltak inn mot 
foreldre og familien. En klar styrke som løftes frem av los-tjenesten er dens kapasitet til å være 
arenafleksibel.. Opprinnelig var Los-tiltaket prosjektorganisert, men har etter hvert blitt bestemt å være 
fast.  

Losens målgruppe har sammensatte utfordringer, men har det fellestrekket at deres utfordringer gir 
utslag i hvordan de løser skolehverdagen. Los rapporterer selv at grensedragningen opp mot PPT 
befinner seg i PPT sin rolle som kartlegger og utreder, mens los arbeider som miljøarbeidere og møter 
barnet eller ungdommen på andre arenaer.  

På den måten søker losen å avdekke bakenforliggende årsaker til skolefraværet og eventuelle 
utfordringer. Erfaringsvis viser det seg at det i mange tilfeller skal ganske lite til for å få gjøre endringer 
og få til endring i den enkelte elevs skolehverdag. Det fortelles i intervju at skole-losen kun har vært 
involvert i 2 saker i Krødsherad siden tilbudet ble opprettet. 

NAV 

I plan for det forebyggende arbeidet i Krødsherad (2010) har inkludert Navs beskrivelser av deres bidrag 
inn id ete arbeidet. Her står det at det skal jobbes mye i forhold til økonomisk sosialhjelp, som bidrag, 
lån, gjeldsrådgivning og råd og veiledning.  Nav rapporterer at flere av våre brukere har barn og at det å 
leve med fattigdom over tid er svært belastende.  Barna kan lett bli avskåret fra fritidsaktiviteter som 
jevnaldrende får delta på.   Nav kan være behjelpelige med å dekke fritidsaktiviteter som er vanlig i vår 
kommune.  Dette ser vi på som forbyggende arbeid. 

Når ungdom fyller 18 år og står uten økonomiske rettigheter er vi sikkerhetsnettet.  Flere av disse 
ungdommene har falt ut av skolesystemet og har ofte ikke benyttet seg av retten til videregående 
opplæring.  Det blir beskrevet i denne planen at NAV derfor tett kontakt med oppfølgingstjenesten på 
Ringerike og Rosthaug nettopp for å fange opp disse elevene. 

Revisjonen har ikke mottatt noen nyere dokumentasjon fra NAV, heller ikke fått svar på 
intervjuforespørsel eller oversendte spørsmål i forbindelse med denne revisjonen.  

I diagrammet under er tallene for antall med sosialhjelp, antall med sosialhjelp i aldergruppen 18-24 åt 
og antall barn i familier som mottar sosialhjelp presentert for årene 2020 og 2021.  
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4.7. Samarbeidsforumer og satsinger 

Konsultasjonsteam 

Konsultasjonsteamene er etablert som fast samarbeidsmøter. Her kan skole, barnehage og voksne 
melde inn barn som de ønsker skal diskuteres i møtene. Møtene er strukturert slik at der er faste 
deltakere: helsesykepleier, PPT, barnevern og kommunepsykolog. Det opplyses at det arbeides for at 
foreldrene skal delta i møtene. Erfaringen er at som regel både samtykker og deltar foreldrene i disse 
møtene.  

Møtehyppigheten skjer 2-3 ganger i halvåret, men det etterstrebes å utvise fleksibilitet om saker meldes 
inn kort tid etter at et møte har blitt holdt.  

Virksomhetsleder forebyggende helse fremmer at tilbakemeldingene de mottar fra deltakende foreldre 
er at de setter pris på møtet.  

SAPH 

Krødsherad deltar i Samarbeidsarena for psykisk helse (SAPH). Dette oppgis i intervjuer å være en viktig 
samarbeidsarena rundt psykisk helse. Representanter fra kommunen sitter i både arbeidsgruppene og 
styringsgruppen, samtidig som der er en egen kommunal arbeidsgruppe. 

Her samarbeider kommunen med en rekke partnere slik som Modum, Sigdal og Øvre Eiker kommune, 
Modum bad og Viken fylkeskommune.  

Denne arenaen har en dedikert koordinator som fungerer som igangsetter. Samarbeidsarenaen leverer 
blant annet foreldreveiledning til fremtidige foreldre og ungdomsforeldre. SaPH har også et 
egenprodusert universelt forebyggende kursprogram rettet inn mot skolen.   

Det opplyses i intervju med virksomhetsleder forebyggende helse at SaPH på ideelt sett kunne tatt inn 
barn som var pårørende til mennesker med psykiske helseutfordringer. Disse barna opplyses til å være 
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vanskelig å følge opp uansett, og det foreligger lite informasjon om barn som pårørende i 
kommunetjenestene.  

Ungdomsteam 

Krødsherad kommune deltar også i et ungdomsteam. Dette teamet er en videreføring av et prosjekt 
ment for å forhindre frafall i videregående skole. Her arrangeres det jevnlige møter med aktører som: 
Pedagogisk-psykologisk tjeneste og oppfølgingstjenesten (PPOT), helsesykepleier, rådgivere, 
barnevern og representanter fra NAV. Med ungdommer som har bostedsadresse i en rekke forskjellige 
kommuner er det PPOT som følger på tvers av kommunene. Det opplyses at tilbudet ikke gjelder så 
mange ungdommer, men at de som trenger det, trenger det.  

FACT-ung  

FACT8 er et etablert tiltak i oppfølging av voksne med psykiske plager og lidelser, og kjennetegnes av 
fleksible og ofte ambulerende tjenester, tilpasset den enkeltes behov. Det er i flere kommuner iverksatt 
en tilsvarendemodell for barn og unge kalt, FACT-ung. Det fortelles i intervju at å være en del av dette 
samarbeidet oppleves som en sentral aktør for å være bindeleddet mellom kommunene og 
spesialisthelsetjenestene, som barne- og ungdomspsykiatrien (BUP). FACT-ung er et samarbeid med 
Ringerike sykehus. 

Leder forebyggende helse opplyser at det kan oppleves som vanskelig å komme i kontakt med BUP 
siden der ikke er egne kontaktpersoner kommunen kan benytte seg av for å få kortere vei inn i 
systemet. Det fremstår som at terskelen inn til BUP er høyere og at de er vanskeligere å få tak i. FACT-
ung er derfor en viktig arena for å dekke over noe av det manglende samarbeidet.  

Fra Krødsherad skal en av kommunens helsesykepleiere tre inn i en 50%-stilling i FACT-ung9. 
Virksomhetsleder forebyggende helse mener dette kan være en god måte å bringe FACT-tilbudet 
nærmere Krødsherad samtidig som det får sterkere lokal forankring.  

I utkastet til prosjektplanen for FactUng er det gjort en kartlegging av et potensielt tilfang fra den 
enkelte kommune i samarbeidet. Her står det at basert på en helhetlig vurdering av folkehelseprofil, 
sosioøkonomiske faktorer, samt til dels store variasjoner i det kommunale behandlingstilbud, anses det 
ved oppstart som hensiktsmessig å anslå 2 % som målgruppe. FACT ung-teamet skal ha mulighet til å 
følge ungdommen også etter myndighetsalder frem til 25 år. 

Anslagsvis antall pasienter (2021) som vil falle inn under målgruppen til FACT ung: 

Tabell 3 Beregning av potensielt omfang av Fact Ung 

 Ringerike  Hole Krødsherad  Modum 
 
Jevnaker Sum 

Antall 12 t.o.m 19 2732 643 190 1282 655 5502 
2 % av 12 t.o.m. 19 55 13 4 26 13 110 

       
Antall 12 t.o.m 24 4435 949 275 2011 1008 8678 
2 % 12 t.o.m. 24 89 19 6 40 20 174 

 

8 Flexible Assertive Community Treatment 
9 Krødsherad kommune dekker 20% av stillingen, mens de resterende 30% dekkes av Hole og Jevnaker 
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Handling ved bekymring rundt det enkelte barn 

Revisjonen har mottatt rutiner og beskrivelser om hvordan de ulike enhetene og aktørene som møter 
barn og unge skal agere ved bekymring for et barn. Det fortelles i intervjuer om korte avstander med 
lave terskler for å ta kontakt med andre instanser ved behov. Skolehelsetjenesten oppgir at de blir 
hyppig brukt for konsultering av skolens ansatte, det samme melder PPT. Det blir nevnt av enkelte at 
det er en opplevelse at det er noe høyere terskel for å kontakte barneverntjenesten, men at dette gjøres 
der det er behov.  

Det blir også redegjort for at Krødsherad nå har en plan om oppstart av Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI). 
Det er planlagt oppstartsmøte der Modum kommune deler sine erfaringer med Sigdal og Krødsherad. I 
Denne modellen inkluderer tydelige rutiner og samarbeidsplaner rundt enkeltbarn. I dette ligger det 
også planlegging og etablering av et familieteam der innsatsområdet er tidlig innsats med 
familieveiledning og tilbud om ulike foreldreveiledningskurs som Godt samliv, Hold meg/slipp meg-
kurs, Cos-P og PMTO. I redegjørelsen er det beskrevet at erfaringen er at innbyggertallet til Krødsherad 
gjør at det kan være utfordrende å rekruttere tilstrekkelige deltagere, samt at det er krevende for 
ansatte å skulle inneha all den kompetansen som ligger i en slik modell. Det er etablert et samarbeid 
med Modum og Sigdal om ulike kurstilbud og dette arbeidet bør videreføres for å sikre gode tjenester i 
fremtiden.  

4.8. Kartlegging og oversikt over risikoområder 

System for kartlegging 

Det gjennomføres en rekke kartlegginger, som skal gi informasjon om barn og unges oppvekstsvilkår i 
Krødsherad kommune.  

Det har blitt gjennomført Ungdata10- undersøkelse i 2014, 2017 og 202111. Det blir redegjort for at 
kommunen har utpekt en ungdata-koordinator som har ansvar for planlegging og gjennomføring av 
ungdata-undersøkelsen. Det er også satt ned en arbeidsgruppe som har ansvar for å planlegge 
spørsmålsbatteriene og sikrer brukermedvirkning gjennom innspill fra ungdomsrådet og elevrådet på 
ungdomsskolen. Videre er det forklart at resultatene fra undersøkelsen presenteres i ulike fora, som 
kommunestyret, ungdomsrådet, elevrådet og FAU. Det skal ifølge kommunen legges en plan for videre 
arbeid med tiltak sett i lys av resultatene.  

Det informeres om at SAPH i 2021/2022 hatt fokus på å sammenstille de ulike kommuners 
utfordringsområder, sett i lys av kvantitative undersøkelser som ungdata, elevundersøkelsen, 
folkehelseprofil, oppvekstprofil og Bufdir12 sine kvantitative data. Dette er gjort for å finne felles 
satsningsområder og derigjennom implementere relevante tiltak. Det informeres om at SAPH er en 
viktig samarbeidsarena for Krødsherad kommune da det faglige fellesskapet muliggjør fagutvikling og 
utarbeidelse av nye tiltak på en måte de ikke ville hatt mulighet til som en liten kommune.  

Virksomhetsleder forebyggende helse forteller i intervju at det Ungdata brukes aktivt inn i arbeidet til 
forebyggende helse, men oppgir at det ofte preget av enkelttiltak og tiltak som er mer utfordrende å 
jobbe systematisk med over tid. ‘ 

 

10 Lokale barn- og ungdsomsundersøkelser der skolelever over hele landet svarer på spørsmål om hvordan de har det. Gjennomføres i regi 
av NOVA Oslo Met samarbeid Korus Sør. 
11 Utsatt fra 2020 på grunn av pandemi 
12 Barne- og ungdomsdirektoratet 
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Revisjonen har mottatt gjennomførte elevundersøkelser, foreldreundersøkelse i barnehage og 
folkehelsekartlegginger. Det er også utarbeidet en oppvekstprofil for Krødsherad.  

Observerte risikoområder 

I det følgende avsnitt vil noen av resultatene fra de ulike kartleggingene bli presentert, samt områder 
tjenestene som er i møte med barn og unge opplever som mulige problemer. Det er gjennomgående 
vanskelig å presentere statistikk i form av prosent i små utvalg, da endringer i antall vil kunne gi store 
utslag prosentvis. Det vil allikevel bli presentert noen tendenser på de variablene hvor det har vært en 
negativ utvikling eller hvor Krødsherad skårer likt eller dårligere enn sammenlignbare grupper og 
kommuner.  

Skole og trivsel ved skole 

For alle spørsmålene som er stilt i elevundersøkelsen er det en gjennomgående tendens at snittet blir 
lavere for ungdomsskole enn for barneskole, selv om det prosentvise variasjoner mellom trinnene. Det 
er imidlertid store variasjoner i klassestørrelser, som gjør det vanskelig å trekke noen entydige 
konklusjoner. 

Tabell 4 Svar på fra elevundersøkelsen 2021- Trives du på skolen? 

Snitt (5 beste) Trinn 
4,5 5. trinn  
4,3 6. trinn  
4,3 7. trinn  
3,9 8. trinn  
4 9. trinn  
3,8 10. trinn  

 

Undersøkelsen viser at det er en tendens over de tre årene hvor undersøkelsen er gjennomført at færre 
oppgir at de trives på skolen og som opplever at de passer inn blant elevene på skolen. Det er også et 
betydelig færre som oppgir at de aldri eller sjeldent blir stresset av skolearbeidet, fra 27 % i 2017 til 16 % i 
2021.  

Figur 2 Skjermklipp Ungdata 
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Ungdommene i 2021 oppgir i større grad enn tidligere år at de får hjelp med skolearbeidet hjemme og at 
det oppleves om viktig for foreldrene.  

Psykisk helse og rus 

På spørsmål vedrørende psykisk helse er det noen tendenser som peker på at ungdom i større grad enn 
tidligere opplever stress og plager. Det er en økning for alle påstandene, men det er særlig flere enn 
tidligere som oppgir at de har hatt søvnproblemer, følt seg stiv eller anspent og bekymret seg for nye 
ting. Det er forskjeller mellom kjønnene, hvor jenter gjennomgående rapporterer om større utfordringer 
enn guttene.  

 

Sammenlignet med andre kommuner/kommunegrupper er disse resultatene tilsvarende for sentrale 
kommuner. Oppvekstprofilen som er utarbeidet for Krødsherad av FHI, peker imidlertid på at 
Krødsherad kommune at andel ungdomsskoleelever som har mange psykiske plager, ikke er signifikant 
forskjellig fra landet som helhet. Folkehelseprofilen viser at det er flere i hele befolkningen (0-74 år) har 
psykiske lidelser/symptomer enn fylket.  

Det er da også en betydelig andel flere ungdommer som oppgir at de har brukt psykolog de siste 12 
månedene sammenlignet med tidligere år. Undersøkelsen forteller ikke om dette er kommunale eller 
private tilbydere av psykolog.  

 

Av positive trender viser undersøkelsen at det er ingen som oppgir at de røyker, færre som bruker snus, 
færre som drikker alkohol og ingen som oppgir at de har brukt hasj/ marihuana. Det er også flere 
ungdommer som oppgir at de aldri har sett sine foreldre tydelig beruset.  

Virksomhetsleder forebyggende helse forteller at Ungdata gir få indikasjoner på forhold som er spesielt 
utfordrende sammenlignet med andre kommuner. Det som kan være utfordrende for Krødsherad, sett i 
forhold til andre kommuner, er tilfredshet med lokalmiljøet, tilgjengelighet til ungdomsklubb. 
Barneverntjenesten forteller i intervju at det har blitt jobbet med å se på rutiner rundt skolefravær, i 
sammenheng med en mulig innføring av BTI. Dette er en eksisterende rutine fra Modum, som skal 
implementeres i Krødsherad.  
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Ungdomsrådet 

Krødsherad kommune har etablert et eget ungdomsråd bestående av ungdommer med tilknytning til 
kommunen. Ungdomsrådet ble første gang etablert høsten 2014. Sommeren 2020 ble det et nytt 
mandat og retningslinjer vedtatt13.Hvert ungdomsråd sitter i to år. Ungdomsrådet brukes blant annet til å 
komme med uttalelser i kommunestyret samt diskutere en rekke tema relevant for kommunen sett 
med ungdommers øyne slik som: endring av skolestruktur og fraflyttingstrenden i kommunen.  
 
Ungdomsrådet opplever selv at de blir lyttet til, og trekker frem at kommunens ordfører selv har deltatt i 
deres møter.  Samtidig trekkes det frem at det er vanskelig å komme i kontakt med ungdomsrådets 
målgruppe som deltar i videregående opplæring. Ungdomsrådet sier de har blitt tilbudt midler ment for 
å gjennomføre fritidsaktiviteter.  
 
 

4.9. Vurdering 

Revisjonen har i denne undersøkelsen sett på hvorvidt Krødsherad kommune har på plass et system 
som sikrer en helhetlig innsats for barn og unge. Revisjonen legger til grunn at det må være på plass 
tjenester som har et forebyggende ansvar med omforente planer om sitt arbeid, at disse har kapasitet til 
å gjennomføre oppgavene og at det er på plass et samarbeid både på et systemnivå og et individnivå. 
 
Undersøkelsen viser at det er på plass tjenester som har som formål å ivareta barn og unges helse og 
velferd. Det fremkommer at tjenestene har en høy grad av brukerrettet innsats, med korte veier til både 
barn og unge og andre instanser. Det fremkommer imidlertid også at det er en hverdag hvor oppgaver 
løses fortløpende med lite tid til organisasjonsutvikling og andre oppgaver på systemnivå. 
 
Dette sammenfaller med revisjonens funn om få overordnede planer på det forebyggende arbeidet, og 
de som eksisterer er ikke revidert på flere år. Revisjonen stiller spørsmålstegn til om de planen som 
legges til grunn for det forebyggende arbeidet i Krødsherad kommune gjenspeiler faktisk praksis og 
gjeldende tiltak. Revisjonen mener at oppdaterte planer for det forebyggende arbeidet er viktig for å 
sikre gode rutiner for både individ og samarbeid, med tiltak som treffer de faktiske utfordringene. En 
forebyggende plan som er utarbeidet og godkjent av både administrativ og politisk ledelse er også krav 
i barnevernsreformen som ble gjeldende fra 2022. 
 
Svar fra UngData viser også at 77% av ungdomsskoleelevene ikke vet om det er et helsestasjonstilbud 
for ungdom i kommunen. Her blir det beskrevet ulik praksis i intervjuer enn hva som er beskrevet i plan 
for forebyggende fra 2012, som vist til i forrige avsnitt. Det er viktig at de forebyggende tiltakene som har 
som hovedfunksjon å være tilgjengelige for ungdom, er kjent og med lave terskler for å oppsøke av 
ungdommene.  
 
Om bemanning viser undersøkelsen at det er vakanse i stillingen kommunepsykolog. Denne funksjonen 
trekkes frem av flere som en viktig bidragsyter og samarbeidspartner for de andre tjenestene, og må 
etter revisjonens vurdering være en prioritet å få besatt. 
 
Revisjonen vurderer det som positivt at det gjennomføres kartlegginger av oppvekstsvilkår, og at det er 
satt inn konkrete tiltak for å møte de avdekkede utfordringene. Særlig positivt er det at det er 
systematisk arbeid og forankring av resultatene fra undersøkelsene. Det foreligger rutiner og praksis for 
å handle ut fra bekymring rundt det enkelte barn.  

 

13 Mer om mandat og retningslinjer på kommunens nettsider.  

https://www.krodsherad.kommune.no/tjenester/politikk-og-administrasjon/politikk/styrer-rad-og-utvalg/ungdomsradet/
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Undersøkelsen viser at gruppen barn som pårørende av voksne med rus og psykisk uhelse generelt er 
utfordrende å fange opp og bekreftes som en mulig blindsone i Krødsherad kommune, som i mange 
andre kommuner. Revisjonen anbefaler at kommunen fortsetter å ha fokus på denne oppgaven og 
gruppen, da dette er en spesielt sårbar gruppe 
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5. Forebyggende tjenester under pandemien 

Dette kapittelet fokuserer på følgende problemstilling: 

• Hvilken påvirkning har pandemien hatt på det forebyggende tilbudet til barn og unge? 

Problemstillingen anses å være av deskriptiv art, og det er derfor ikke utledet revisjonskriterier. 

 
 

Undersøkelsen har sett nærmere på hvordan pandemien har påvirket tjenestetilbudet til barn og unge. 
Som nevnt over er det ikke utarbeidet revisjonskriterier til denne problemstillingen, men vil være en 
beskrivelse av de forhold som søkes belyst. Revisjonen vil dele opp effektene etter hvordan tjenestene 
har blitt påvirket i hvordan de har utført oppgavene under pandemien og tilbakemeldinger på om 
tjenestene har observert eller har bekymring for hvordan den har påvirket barn og unge. Informasjonen 
innhentet for å besvare denne problemstillingen er i hovedsak hentet fra årsberetninger og intervjuer 
gjennomført med relevant tjenestepersonell.  

Samlet sett er inntrykket at tjenestene har opprettholdt tilbudet til barn og unge gjennom pandemien på 
en tilfredsstillende måte, og at en rekke av tjenestene har gjort sitt ytterste for å holde tjenestetilbudet 
til barn og unge på et tilnærmet normalt nivå. 

5.1. Tjenestetilbud fordelt på virksomhetsområde 

Kommunal administrasjon 

Fra kommunens administrasjon opplevdes det som at folk trådte til og la ned mye arbeid, spesielt i 
begynnelsen. Det var en periode preget av stor innsatsvilje hvor folk arbeidet hardt for at barn og unge i 
Krødsherad kommune skulle få et så godt tilbud som mulig. Det oppleves i ettertid som et løft for 
mange av kommunens virksomheter som opplevde å gjøre vellykkede omstillinger i raskt tempo.  

I all hovedsak forsøkte en å skåne tjenestetilbudet til barn og unge slik at dette kunne fortsette som 
vanlig, Fra administrativt hold ble dette forsøkt løst gjennom den kommunale krisestaben som hadde 
dette som sitt overordnede perspektiv. Denne var aktiv helt frem til på nyåret i 2022.  

Forebyggende helse 

Virksomhetsleder opplyser at det kommunale arbeidet under pandemien hadde et særlig fokus på at 
de individuelle barna ikke skulle påvirkes.  Pandemien førte til at mange oppgaver som TISK14 og 
vaksinering nødvendigvis måtte gjennomføre parallelt med det vanlige arbeidet, og det ble lagt ned et 
arbeid i å best mulig fordele oppgavene på en slik måte at det ikke var til hinder for oppfølgingen. Deler 
av arbeidet ble gjennomført ved gåturer eller i døråpningen hjemme hos brukere hvor det var behov. 
Samtidig var lokalet virksomheten hadde til rådighet av en slik størrelse at tjenestetilbudet var 
tilgjengelig stort sett gjennom pandemien. 

 

14 Testing, isolering, sporing og karantene 
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I etterkant av pandemien oppleves det til at det er større trykk på tjenestene, og at eksempelvis nivået 
på affekt blant elevgruppen i skolen virker høyere enn før. Det rapporteres også om at det er blitt utrykt 
angst i etterkant av isolasjonsperioder. Enkelte intervjuobjektene påpeker at deler av arbeidet, slik som 
enkelte av tiltakene rundt foreldresamarbeid som ble noe redusert under selve pandemien. Samlet sett 
er ett av læringsutbyttene fra pandemien er en presisering om viktigheten av å være lettest mulig 
tilgjengelig og oppsøkende for de barna som hadde og har behov for det.  

Psykisk helse og rus 

I all hovedsak var tjenestetilbudene tilgjengelige under pandemien. Dette lot seg blant annet gjøre ved 
at tjenestene tok i bruk større lokaler for samtalene. På samme tid ble det tatt i bruk en rekke originale 
og kreative løsninger slik som gåturer ute samt oppmøte og samtaler i døråpninger hos brukere med 
særlige behov for å få tjenestene inn i sitt hjem. I ettertid av pandemien ser en at der har vært brukere 
som har oppgitt angstsymptomer med bakgrunn i perioder av isolasjon. Det ble også noen steder 
rapportert om økt rusbruk, men dette kan ikke beskrives som en tydelig utvikling.  

Skolene  

Når skolene i mars 2020 måtte stenge grunnet pandemien ble det tidlig innført et tilbud til barn av 
foreldre med samfunnskritiske funksjoner. Sårbare barn måtte også ivaretas med egne tilbud gitt av 
skolene. Her rapporteres det også om utstrakt kontakt mellom skolene og den kommunale 
barneverntjenesten for å forsikre seg om at tilbudet som ble gitt hadde den ønskede effekten. Fra 
skolene beskrives dette som en trygghet, situasjonen hadde ført til et stort behov for å vite hva barna 
satt igjen med etter de fikk teams-undervisning. Samtidig lagde skolen egne planer for sårbare elever 
som ble fulgt i denne perioden.  

Undervisningstilbudet for de resterende barna ble raskt omstilt til digitale kontaktflater noe som 
vedvarte i ulike former utover 2020. I sektorens årsberetning for 2020 trekkes det samlet sett frem at 
pandemien har hatt stor påvirkning på skolesektoren. Til gjengjeld har denne påvirkningen blitt forsøkt 
avhjulpet av ansatte som har arbeidet for å skape en så normal som mulig hverdag for barn og foreldre 
som mulig.  

Kommunalt barnehagetilbud 

Akkurat som med kommunens skoler ble det igangsatt lignende tiltak i de to kommunalt drevne 
barnehagene. Her ble avdelingene delt opp i mindre kohorter og holdt adskilte. Barnehagebestyrerne 
rapporterer om en positivt ladet periode med en adskillig roligere hverdag for barnegruppen. Inntrykket 
var at gruppen tilsynelatende hadde godt utbytte av mindre grupperinger og at et lavere 
aktivitetstempo enn det som opprinnelig var i barnehagene.  

Under pandemien ble der generelt mindre samarbeid på tvers av avdelingene enn det man hadde 
tidligere, av naturlige årsaker. Opplevelsen var at det var vanskelig å få satt i gang tiltak under 
pandemien og at de krevde mer planlegging enn tidligere, men at de på tross av dette fortsatt lot seg 
gjennomføre til barnas beste.  

Samlet sett var barnehagene nedstengt kun en kort periode. I denne perioden var det kun barn med 
foreldre som hadde samfunnskritiske funksjoner og de sårbare barna som hadde tilgang til 
barnehagene. I denne perioden hadde barnehagepersonellet særlig tett dialog med kommunens 
helsesykepleier rundt sårbare barn. 

Etter hvert som pandemien og sykdomspresset har avtatt har man sakte, men sikkert begynt å 
gjenoppta det tverrgående samarbeidet mellom avdelingene som man tidligere hadde i barnehagene. 
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En utvikling man har observert i etterkant av pandemien er at barna tilbringer mer tid i barnehagen enn 
tidligere. Ledelsen i barnehagen tilskriver dette til foreldres arbeidsbelastning.  

PPT 

PPT opplevde en økning i antallet henvendelser under pandemien, særlig i 2021. Om dette var en 
direkte konsekvens av pandemien eller ikke, er vanskelig for virksomhetsleder å svare på. I periodene 
med faktisk nedstenging var det ikke mulig for tjenestene å ha fysisk oppmøte. Tjenestene ble i de 
sakene som allerede var kjent for tjenesten lagt over til digitale plattformer. I saker hvor tjenesten ikke 
hadde tidligere kjennskap til barnene ble foreldrene tatt med i diskusjonen om hvordan kontakt best 
kunne oppnås. I noen tilfeller ble møtene utsatt frem til det var mulig å gjennomføre de fysisk.  

Etter hvert ble det gjennomført møter ved tjenestens egne kontorlokaler. Tjenesten rapporterer også 
om at de har levert kompetansehevende tiltak under pandemien.  

Barnevern og forebyggende tjenester (LOS) 

Den interkommunale barnevernstjenesten rapporterer om at de driftet tilnærmet normalt 
gjennomgående for hele pandemien. Innledningsvis ble det utarbeidet individuelle risiko- og 
sikkerhetsvurderinger som tok utgangspunkt i alvorlighetsgrad og hjelpebehov til den enkelte familie. 
Det måtte legges planer i de tilfeller om hvis kontoret måtte stenges, samtidig som man iverksatte 
kreative løsninger for å i best mulig grad ivareta familiene man var i kontakt med.  

«På denne måten hadde barneverntjenesten god oversikt over identifiserte barn i risiko, og oppretthold 
kontakt med disse på ulike arenaer, eksempelvis utendørs eller i egnede lokaler hvor avstand kunne 
overholdes (Tilstandsrapport barneverntjenesten 2021)».  

Forteller i intervju Noen oppgaver lot seg ikke gjennomføre på samme måte som tidligere, men man 
gjorde det man kunne for å opprettholde tjenestene, Etter den første nedstengningen opplevde 
barneverntjenesten en skarp økning i nye meldinger. I kontrast til tidligere meldinger var brorparten av 
disse innsendt av privatpersoner. I intervju rapporteres det at meldingene i større grad enn tidligere var 
preget av rus-relatert innhold.  

Tjenesten ble tidlig kategorisert som samfunnskritisk, noe som gjorde at barneverntjenesten var del av 
de første som ble vaksinerte. Dette opplevdes som et godt grep som gjorde det mulig å holde tjenesten 
i drift gjennom pandemien.  

Ungdomsklubben 

Grunnet smittesituasjonen og de påfølgende smittevernstiltakene holdt ungdomsklubben stengt frem 
til april 2021. Innledningsvis ble gjennomført et begrenset tilbud hvor tjue stykker i grunnskolealder fikk 
lov til å delta som en kohort. Dette reduserte tilbudet vedvarte frem til høsten 2021.  

Det ble gjort forsøk på å åpne for elever i videregående opplæring etter høstferien, men dette ble 
stoppet med bakgrunn i høy grad av smitte i omkringliggende kommuner. Fra februar 2022 har klubben 
vært i ordinær drift og tilgjengelig for hele målgruppen.  

NAV 

Revisjonen har til tross for gjentatte forsøk ikke lyktes med å få innhentet en redegjørelse rundt NAV-
tjenestenes tilstand og operasjonelle evne under pandemien.   

Skolesammenslåing i Krødsherad kommune 
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Dette er ikke lagt inn som en konkret problemstilling denne forvaltningsrevisjonen, men etter samtaler 
med ansatte og øvrige innbyggere i forbindelse med revisjonen, er det likevel verdt å nevne noe om 
kommunens prosess med skolesammenslåing og bygging av ny skole. Uten at denne rapporten skal 
beskrive denne prosessen ytterligere, rapporterer brorparten av våre intervjurespondenter at 
skolesaken oppleves som særlig krevende for alle involverte parter.  

I all hovedsak og relevant for denne forvaltningsrevisjonen er effekten saken har hatt på kommunens 
ansatte og deres arbeidshverdag. Mange respondenter beskriver en hverdag over flere år med mye 
spenning og tidvis høye nivå av konflikter mellom ulike aktører involvert i skolesaken. Dette tar av tiden 
kommunalt ansatte kunne anvendt til organisatorisk og personalmessig utvikling og har ført til at en 
rekke planer har blitt satt i bero mens man påventer sakens utvikling. Det vises til at skolesaken 
oppleves som en større faktor for manglende utvikling enn pandemien. 

5.2. Oppsummering 

Samlet sett, og basert på informasjonen gitt til revisjonen fra aktørene vi har intervjuet fremstår det som 
at kommunen i all hovedsak har evnet å levere et tjenestetilbud underveis i pandemien. Revisjonen 
merker seg at kommunen iverksatte en rekke kreative løsninger for å løse sine oppgaver til det beste for 
barna og familiene som hadde behov for hjelp. På samme tid hensyntok kommunens virksomheter og 
ansatte sitt operasjonelle ansvar og la ned et stort arbeid for å skape så sømløse overganger i perioder 
med høyt smittetrykk, endringer i nasjonale retningslinjer og nedstenginger  

I etterkant av pandemien rapporterer en rekke av kommunens brukernære ansatte om et økt trykk og 
behov på sine tjenester gjennom bekymringsmeldinger, henvisninger og kontakt. Det meldes om et 
høyere symptomtrykk for angst, skole- fravær og vegring hos barne- og brukergruppen.  Fra tjenestene 
rapporteres det om et stort behov for lærer- veiledning og slitasje i ettertid av pandemien.  

Dette gir indikasjoner på at selv om pandemien fremstår som over, i alle fall for denne gang, er man 
nødvendigvis ikke kvitt de eventuelle konsekvensene av den.  
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6. Oppsummering og anbefalinger 
Revisjonen har i denne undersøkelsen sett på hvorvidt Krødsherad kommune har på plass et system 
som sikrer en helhetlig innsats for barn og unge. Revisjonen legger til grunn at det må være på plass 
tjenester som har et forebyggende ansvar, at disse har kapasitet til å gjennomføre oppgavene og at det 
er på plass et samarbeid både på et systemnivå og et individnivå. 
 
Undersøkelsen viser at det er på plass tjenester som har som formål å ivareta barn og unges helse og 
velferd. Det fremkommer at tjenestene har en høy grad av brukerrettet innsats, med korte veier til både 
barn og unge og andre instanser. Det fremkommer imidlertid også at det er en hverdag hvor oppgaver 
løses fortløpende med lite tid til organisasjonsutvikling og andre oppgaver på systemnivå. 
 
Dette sammenfaller med revisjonens funn om få overordnede planer på det forebyggende arbeidet, og 
de som eksisterer er ikke revidert på flere år. Revisjonen stiller spørsmålstegn til om de planen som 
legges til grunn for det forebyggende arbeidet i Krødsherad kommune gjenspeiler faktisk praksis og 
gjeldende tiltak. Revisjonen mener at oppdaterte planer for det forebyggende arbeidet er viktig for å 
sikre gode rutiner for både individ og samarbeid, med tiltak som treffer de faktiske utfordringene. En 
forebyggende plan som er utarbeidet og godkjent av både administrativ og politisk ledelse er også krav 
i barnevernsreformen som ble gjeldende fra 2022. 
 
Svar fra UngData viser også at 77% av ungdomsskoleelevene ikke vet om det er et helsestasjonstilbud 
for ungdom i kommunen. Her blir det ulik praksis i intervjuer enn hva som er beskrevet i plan for 
forebyggende fra 2012. Det er viktig at de forebyggende tiltakene som har som hovedfunksjon å være 
tilgjengelige for ungdom, er kjent og med lave terskler for å oppsøke av ungdommene.  
 
Om bemanning viser undersøkelsen at det er vakanse i stillingen kommunepsykolog. Denne funksjonen 
trekkes frem av flere som en viktig bidragsyter og samarbeidspartner for de andre tjenestene, og må 
etter revisjonens vurdering være en prioritet å få besatt. 
 
Revisjonen vurderer det som positivt at det gjennomføres kartlegginger av oppvekstsvilkår, og at det er 
satt inn konkrete tiltak for å møte de avdekkede utfordringene. Særlig positivt er det at det er 
systematisk arbeid og forankring av resultatene fra undersøkelsene. Det foreligger rutiner og praksis for 
å handle ut fra bekymring rundt det enkelte barn.  
 
Undersøkelsen viser at gruppen barn som pårørende av voksne med rus og psykisk uhelse generelt er 
utfordrende å fange opp og bekreftes som en mulig blindsone i Krødsherad kommune, som i mange 
andre kommuner. Revisjonen anbefaler at kommunen fortsetter å ha fokus på denne oppgaven og 
gruppen, da dette er en spesielt sårbar gruppe 
 
Revisjonen viser at tjenestene langt på vei opprettholdt et tilbud til barn og unge under pandemien. Det 
fremkommer imidlertid at det kan være konsekvenser som vil kan gjøre seg gjeldende i lang tid 
fremover, som tjenestene må være forberedt på. 
 
 
 
6.1. Anbefalinger 

Med bakgrunn i vår gjennomgang vil vi anbefale kommunedirektøren/ Krødsherad kommune å 
gjennomføre følgende: 
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• Kommunen må oppdatere planverket og prioritere det systematiske arbeidet for den 
forebyggende innsatsen for barn og unge 

• Kommunen må sikre at alle aktører er kjent med tjenestene som er tilgjengelig i det 
forebyggende arbeidet, og at disse også gjøres kjent for barn og unge  

• Kommunen må fortsatt ha fokus på og sikre at man fortsetter arbeidet med å fange opp barn 
som pårørende av voksne med rus- og psykiske helseplager 

• Kommunen må sikre å ha tilgang til en kommunepsykolog og at oppgavene knyttet til rollen 
gjennomføres, slik loven krever 

 

Et utkast til rapport har blitt oversendt kommunedirektøren til uttalelse. Kommunedirektørens uttalelse i 
brev av  
30 august 2022 er vedlagt rapporten. 

Drammen, den 31.8. 2022 

 

Hanne Ingeborg Tømte  Åge Joakim Henriksen 
Oppdragsansvarlig 
forvaltningsrevisor 

 Prosjektleder, 
forvaltningsrevisor 
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Vedlegg 1 – Uttalelse fra kommunedirektør, datert 
30.8.2022 
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Vedlegg 2 – RSK 001 – Standard for 
forvaltningsrevisjon 

Nedenfor følger et kort resyme av RSK 001, med de viktigste punktene som skal følges. 

Fastsatt av NKRFs styre 12.08.2020 og gjort gjeldende som god kommunal revisjonsskikk for forvaltningsrevisjoner 
med oppstartsbrev sendt etter 30.09.2020.  

Standarden er bygget opp med 34 punkter bestående av grunnleggende prinsipper og 
revisjonshandlinger i forvaltningsrevisjon, hvor noen er anbefalinger og noen er obligatoriske krav. 
Standarden fastsetter normer for planlegging, gjennomføring og rapportering av forvaltningsrevisjon i 
kommuner, fylkeskommuner og i (fylkes)kommunalt eide selskap. 

Gjennomføring av forvaltningsrevisjon er en lovpålagt 
oppgave i kommuner og fylkeskommuner15, og 
kontrollutvalget skal påse at det utføres 
forvaltningsrevisjon. Det skal utarbeides en plan for 
forvaltningsrevisjon som viser på hvilke områder det skal 
gjennomføres forvaltningsrevisjoner. Denne skal baseres 
på en risiko- og vesentlighetsvurdering, og den skal 
vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv.  

Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre 
systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, 
regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra 
kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og 
forutsetninger. Forvaltningsrevisjon skal ikke overprøve 
politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens 
eller fylkeskommunens folkevalgte organer.  

Krav til revisor: 

Det skal utpekes en oppdragsansvarlig for hvert oppdrag i forvaltningsrevisjon, og denne er ansvarlig 
for å påse at standardens krav er oppfylt. Oppdragsansvarlig revisor skal sikre at forvaltningsrevisjonen 
gjennomføres med tilstrekkelig kunnskap om og ferdigheter i relevante metoder, og med tilstrekkelig 
kunnskap om temaet som revisjonen omhandler. Revisor skal være uavhengig og objektiv ved 
utførelsen av sine oppgaver.  

Bestilling og problemstilling: 

Forvaltningsrevisjonen skal gjennomføres i samsvar med kontrollutvalgets bestilling, og revisor skal 
vurdere om kontrollutvalgets bestilling lar seg gjennomføre. Revisor skal forsikre seg om at 
kontrollutvalget og revisor har lik forståelse av oppdraget, at rammene er tilstrekkelig klarlagt, og om 
nødvendig avklare bestillingen med kontrollutvalget.  

Revisor skal sikre at det utarbeides problemstillinger som er tilstrekkelig konkretisert og avgrenset til å 
kunne besvares, og at de er egnet til å besvare kontrollutvalgets bestilling. Dersom det er behov for å 
endre problemstillinger underveis slik at det kan ha betydning for gjennomføringen av oppdraget, skal 
dette avklares med kontrollutvalget. 

 

15 LOV 2018-06-22 nr 83, Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven), syvende del, kapittel 22 til 26, §§ 22-1 til 26-1 

Punkt Innhold 

 Innledning  

1-3 Krav til revisor  

4-8 Bestilling og problemstilling 

9-13 Revisjonsdialogen  

14-15 Revisjonskriterier  

16-19 Metode og data  

20-22 Vurderinger og konklusjoner  

23 Anbefalinger  

24-28 Rapport  

29-31 Dokumentasjon  

32-34 Kvalitetssikring og kvalitetskontroll  
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Revisor skal utarbeides en skriftlig prosjektplan for hver forvaltningsrevisjon, som redegjør for 
problemstillinger, revisjonskriterier eller grunnlaget for disse, og metodebruk.  

Revisjonsdialogen: 

Revisor skal iverksette tiltak som er egnet til å sikre god dialog med revidert enhet, øvrige involverte og 
andre relevante aktører. Senest før datainnsamling starter skal revisor sende oppstartsbrev til 
kommunedirektøren (alt. selskapet). Som hovedregel skal det avholdes oppstartsmøte hvor det 
redegjøres for bakgrunn, problemstillinger, revisjonskriterier, informasjonsbehov og planlagt 
gjennomføring av forvaltningsrevisjonen.  

Utkast til rapport skal sendes kommunedirektøren (alt. selskapet som er gjenstand for 
forvaltningsrevisjon), og uttalelsen skal fremgå av rapporten i sin helhet. Endelig rapport skal 
oversendes kontrollutvalget, med kopi til kommunedirektøren (alt. selskapet). 

Revisjonskriterier: 

Med utgangspunkt i problemstillinger skal revisor etablerere revisjonskriterier utledet fra autoritative 
eller anerkjente kilder innenfor det reviderte området. Kildene skal presenteres for revidert enhet, som 
skal gis anledning til å komme med innspill. Revisjonskriteriene skal være relevante, konkrete og i 
samsvar med de kravene som gjelder for revidert enhet innenfor den aktuelle tidsperioden.  

Metode og data: 

Revisor skal sikre dataenes relevans (gyldighet, validitet) for problemstillingen, og datainnsamlingen 
skal gjennomføres på en måte som sikrer dataenes pålitelighet (reliabilitet). Metodevalg skal begrunnes 
og eventuelle svakheter i datamaterialet skal synliggjøres. Det skal innhentes data i tilstrekkelig omfang 
til å kunne gjøre vurderinger og svare på problemstillingene. Data som er fremkommet muntlig skal 
nedtegnes skriftlig og bekreftes av kilden. Personopplysninger skal behandles i tråd med kravene i 
personopplysningsloven.  

Vurderinger, konklusjoner og anbefalinger: 

Revisor skal vurdere innsamlede data opp mot revisjonskriteriene, og dersom det avdekkes vesentlige 
avvik skal det komme tydelig frem i rapporten. Vurderinger må være objektive, og med bakgrunn i disse 
skal revisor konkludere i forhold til problemstillingene.  

Anbefalinger er ikke obligatorisk, men skal gis der dette er hensiktsmessig ut fra data, vurderinger og 
konklusjoner. Anbefalinger skal ikke gis i form av detaljerte løsninger. 

Rapport: 

Det skal skrives rapport til hvert forvaltningsrevisjonsprosjekt, og rapporten skal utformes så 
leservennlig som mulig med hensyn til språk og struktur.  

Rapporten skal vise sammenhengen ("den røde tråden") mellom problemstillinger, revisjonskriterier, 
innsamlede data, vurderinger, konklusjoner og eventuelle anbefalinger, og det skal være et klart skille 
mellom hva som er presentasjon av data (fakta) og hva som er revisors vurderinger. Praksis eller tilstand 
innen det reviderte området skal beskrives i et omfang som i tilstrekkelig grad underbygger revisors 
vurderinger og konklusjoner.  

Dokumentasjon: 

Forvaltningsrevisjon skal dokumenteres på en måte som er tilstrekkelig til å gi en totalforståelse av 
utførelsen av prosjektet, og til å underbygge revisors vurderinger og konklusjoner. Forhold som tilsier at 
det kan foreligge misligheter eller feil, skal dokumenteres særskilt. Det samme gjelder dersom det 
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avdekkes åpenbare brudd på annet regelverk enn det som inngår i revisjonen. Dokumentasjon skal 
oppbevares i minst 10 år.  

Kvalitetssikring og system for kvalitetskontroll  

Utførelse av forvaltningsrevisjon skal kvalitetssikres, og denne skal dokumenteres. Den skal sikre at 
undersøkelse og rapport har nødvendig faglig og metodisk kvalitet og følger denne standard.  

Revisjonsenheten skal dokumentere et system for kvalitetskontroll.  
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Vedlegg 3 – Metode 
Prinsipper for metodebruk i forvaltningsrevisjon følger av "RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon"16 
som er vedtatt av Norges Kommunerevisorforbund (NKRF). Denne bygger i stor grad på 
samfunnsvitenskapelig metode om etterprøvbarhet av funn, og rettslige prinsipper om at revidert enhet 
skal kunne få frem sitt syn (kontradiksjon) ut fra vår gjennomgang og vurdering av område vi ser på.  

Sett i lys av en forvaltningsrevisjons begrensede ressursramme, samt hensiktsmessigheten i forhold til 
dens formål, er dokumentasjonen og sikring av denne ikke så omfattende som kravene som settes til 
vitenskapen og domstolene. Ut fra en vitenskapelig og filosofisk side er det ingen 
informasjon/dokumentasjon som er helt objektiv eller kilde som er 100% pålitelig.  

I forvaltningsrevisjon tilstreber vi at vurderinger og anbefalinger skal gjøres på et objektivt og 
etterprøvbart grunnlag. Ofte er problemstillingene i en forvaltningsrevisjon mer lukkede og definerte 
enn forskning og etterforskning. Dette påvirker også våre valg av metode. En av hovedhensiktene med 
forvaltningsrevisjon er å få til læring og endring om det vurderes behov for dette. Ofte vil dette også skje 
gjennom prosessen når vi gjennomfører en forvaltningsrevisjon. Ved at det settes fokus på et tema 
og/eller område, vil ofte den reviderte selv se behov for endring.  

Det å pålegge endring er en politisk prosess som er gjenstand for saksbehandling. Av den grunn vil ikke 
våre vurderinger få direkte virkning for å sette i gang endringsprosesser. Gjennom å fremme 
vurderinger, og eventuelt anbefalinger, som er relevante for problemstillingene søker vi å bidra til 
utvikling i den reviderte enhet. 

I prosjekter kan vi benytte oss av kvalitative og kvantitative metoder17. Kvalitativ metode vektlegger 
forståelse og analyse av sammenhenger i en prosess hos den enkelte. De er viktige for å utvikle bedre 
forståelse av individer, i forhold til for eksempel motivasjon, følelser, holdninger, kognitive prosesser. 
Kvantitativ metode består av opptelling av fenomener eller kjennetegn ved en gruppe individer. Det 
brukes for å analysere et stort antall enheter, som for eksempel land, personer eller bedrifter. Kvalitative 
og kvantitative metoder er supplerende metoder som ikke kan erstatte hverandre. 

Dokumentanalyse 

Dokumentanalyse består av å hente informasjon fra planer, rapporter, rutiner, vedtak, referater og 
lignende.  

Styrkene ved dokumentanalyse er at informasjonen er skriftlig, og i mange tilfeller har flere personer 
vært involvert i utarbeidelsen av den. Er dokumentasjonen utarbeidet av den reviderte kan den antas å 
ha stor grad av pålitelighet. Er dokumentasjonen utarbeidet av, eller på vegne av, noen med en 
saksinteresse, er det grunn til å være mer forsiktig i bruken av dem.  

Dokumentanalyse er ofte hensiktsmessig i forvaltningsrevisjon, siden det ofte finnes mange 
dokumenter med relevante data for våre undersøkelser. Svakheten er at dokumentanalyse i seg selv 
bare fanger opp det som er skriftlig dokumentert. For å motvirke dette vil dokumentanalyse ofte 
benyttes i kombinasjon med andre metoder. 

Intervjuer / gruppeintervju 

Samtaler, intervju og/eller gruppeintervju egner seg godt til å undersøke åpne, beskrivende 
problemstillinger, og særlig der det er begrenset med skriftlig informasjon / dokumentasjon.  

 

16 Vedlegg 2 – RSK 001 – Standard for forvaltningsrevisjon 
17 Store norske leksikon – https://snl.no/kvalitativ_metode og https://snl.no/kvantitativ_metode 

https://snl.no/enhet
https://snl.no/kvantitativ_analyse
https://snl.no/kvalitativ_metode
https://snl.no/kvantitativ_metode
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Utfordringer er å vurdere om det i tilstrekkelig grad gir et helhetlig og «korrekt» bilde av virkeligheten. 
Utvalgets størrelse og hvordan man velger ut hvem som skal intervjues vil ha betydning for 
påliteligheten.  

Ved gjennomføring av intervjuer skal det føres referat fra samtalen, og de som er intervjuet skal i ettertid 
verifisere at referatet gir en riktig fremstilling av deres syn på et tema og/eller område.  

Statistiske analyser  

Statistikk dreier seg om analyse av tallfestede dataobservasjoner, og er et sentralt verktøy når man skal 
analysere kvantitative data. Det er også egnet for å analysere data der hvor man kan etablere 
sammenlignbare størrelser som kan kvantifiseres.  

Den enkle formen for statistikk er beregninger som gjennomsnitt, median og prosentandeler. Den mer 
teoretiske delen er basert på sannsynlighetsteori, hvor begreper som tilfeldighet og usikkerhet står 
sentralt. 

Det finnes flere ulike tilnærminger for statistisk analyse, og disse ulike tilnærmingene er ofte 
overlappende og brukes ofte om hverandre. 

• Deskriptiv statistikk presenterer data gjennom tall og figurer, som eksempelvis gjennomsnitt, 
standardavvik, korrelasjon, histogramer og spredningsplott. 

• Statistisk inferens søker å trekke konklusjoner om populasjonen basert på et utvalg som er heftet 
med usikkerheter gjennom bruk av modeller. Dette deles ofte inn i hovedområder 
som estimeringsteori, statistisk hypotesetesting og statistisk beslutningsteori. 

• Eksplorativ statistikk er en tilnærming som prøver å analysere data for å finne hypoteser som kan 
testes. Disse metodene kan basere seg på enkel manuell gransking av tall og figurer, eller mer 
beregningsmessige metoder som for eksempel clusteranalyse. 

 

 

 

  

https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Clusteranalyse&action=edit&redlink=1
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