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Sammendrag 

Deloitte har gjennomført en forvaltningsrevisjon av barneverntjenesten i Asker kommune. Prosjektet ble bestilt av 
kontrollutvalget i Asker kommune i sak 9/21 9. februar 2021. Oppdraget er gjennomført i tidsrommet februar 2021 til 
august 2021. 

Barneverntjenesten i Asker er etter kommunesammenslåingen 01.01.2020 organisert i en spesialistmodell der arbeidet 
med tiltak og omsorg er delt i to geografiske lokasjoner: Asker nord (gamle Asker kommune) og Asker midt/sør (gamle 
Røyken og Hurum kommuner). Rådgivning, inntak og undersøkelser er geografisk samlet i Asker nord.  

Internkontroll 

Undersøkelsen viser at barneverntjenestenes organisering, med geografiske inndelte soner, oppleves å medføre en del 
utfordringer knyttet til å sikre en effektiv oppgaveutførelse og en felles praksis, felles målforståelse og god samhandling 
på tvers av avdelinger og geografiske soner.  

Dette gjelder blant annet arbeidet med å etablere felles rutiner og prosedyrer etter kommunesammenslåingen og gjøre 
disse kjent blant de ansatte. Det beskrives at tjenesten oppleves som to forskjellige tjenester, og at det blant annet i liten 
grad er gjennomført møter på tvers av avdelingene og teamene på kontaktpersonnivå. 

Det ble i forbindelse med kommunesammenslåingen igangsatt et arbeid for å harmonisere rutiner og praksis på tvers av 
de opprinnelige tre kommunene. Dette ble imidlertid ikke fullt ut fullført, og det ble ikke utarbeidet nye felles rutiner eller 
prosedyrer. Det er i hovedsak rutinene fra gamle Asker kommune som er videreført. Det fremgår av undersøkelsen at 
dette har medført at ansatte i nord var godt kjent med rutiner og metoder, mens ansatte i sør opplever at det ikke har 
blitt gjennomført en tilfredsstillende gjennomgang av eller opplæring i alle rutiner. Videre fremgår det at det arbeides 
noe ulikt i avdelingene som er geografisk oppdelt i nord og sør, og at felles rutiner på tvers av de geografiske områdene 
ikke er tilstrekkelig implementert. Deloitte mener at dette medfører risiko for at kommunen ikke i tilstrekkelig grad sikrer 
likeverdige tjenester til utsatte barn og familier i alle deler av kommunen.  

Revisjonen viser at barneverntjenesten i all hovedsak har etablert rutiner og prosedyrer som er dekkende for sine 
arbeidsprosesser. Samtidig viser revisjonen at kommunens kvalitetssystem til dels er lite kjent blant de ansatte, og at 
tjenestens rutiner og retningslinjer frem til våren 2021 har vært spredd på ulike systemer, herunder kvalitetssystemet, 
barneverntjenestens interne fagbibliotek og barneverntjenestens fagsystem. Flertallet av prosessbeskrivelser for 
barneverntjenestens oppgaver er først registrert i kvalitetssystemet våren 2021, i etterkant av oppstart av revisjonen. 
Revisjonen merker seg at det pågår et arbeid med å oppdatere disse systemene og tydeliggjøre de enkelte systemenes 
funksjon. Dette fremstår som et viktig arbeid. Det er etter Deloittes vurdering behov for at barneverntjenesten i større 
grad sørger for at alle ansatte får god opplæring i kvalitetssystemet og i rutiner og prosessbeskrivelser som ligger der for 
å sikre at disse er kjent og benyttes på samme måte i hele tjenesten.  

Barneverntjenesten er en stor tjeneste, med over 90 årsverk. Dette medfører et stort lederspenn i noen av avdelingene. 
Det er i revisjonen blant annet pekt på at omsorgs- og tiltaksavdelingene oppleves som for store til å fungere 
hensiktsmessig etter spesialistmodellen. Det er i hovedsak faglederne som ivaretar den faglige oppfølgingen av arbeidet 
i tjenesten. Det er i revisjonen vist til et behov for å tydeliggjøre grenseoppgangen mellom fagleder og avdelingsleder 
noe, særlig knyttet til terskelen for involvering av avdelingsleder. Faglederne gjennomfører jevnlig saksveiledning av 
kontaktpersonene og følger opp etterlevelse av lovkrav. Dette gjøres blant annet gjennom kvartalsvise egenkontroller 
hvor alle ansatte skal rapportere til sin fagleder på utvalgte indikatorer knyttet til etterlevelse av lovkrav. 
Barneverntjenesten har også god tilgang på relevant faglig og støttepersonell som bidrar til å sikre det faglige 
utviklingsarbeidet i tjenesten, noe revisjonen vurderer som positivt.  

Undersøkelsen viser at barneverntjenesten i Asker gjennomfører årlige risikovurderinger knyttet til blant annet 
tjenestekvalitet, HMS og økonomi. Barneverntjenesten virker også til å ha god oversikt når det gjelder avvik knyttet til 
lovkravene i barneverntjenesten. Det er etablert system for å følge opp den faglige kvaliteten i tjenesten gjennom 
fagledere og gjennomføringen av jevnlige egenkontroller og oppfølging og veiledning av ansatte, samt stikkprøvekontroll.  

Samtidig viser undersøkelsen at barneverntjenesten ikke har tatt i bruk avvikssystemet i kommunens kvalitetssystem. 
Ansatte i tjenesten opplyser at de mangler opplæring og informasjon om bruk av avvikssystemet, og at de opplever det 
som utfordrende å vite når man skal melde avvik. Videre er det vist til at det ikke foretas felles gjennomganger av avvik, 
og at avvik som blir meldt gjennom uformelle kanaler blir heller ikke presentert for de ansatte.  Det gis uttrykk for at det 
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burde ha vært standardisert at man melder avvik på vold og trusler, ettersom det vil synliggjøre utfordringer i 
arbeidshverdagen sin. Det opplyses at det har vært tatt opp med ledelsen et ønske om gjennomgang av avvik på vold og 
trusler, men at responsen har vært at hver enkelt ansatt selv må vurdere når man skal melde avvik.   

Revisjonen vurderer manglende oppfølging av avvik ikke er i samsvar med krav til god internkontroll jf. kommunelovens 
§25-1, bokstav c. Manglende bruk av avvikssystemet medfører betydelig risiko for at avvik ikke fanges opp og følges opp 
på en forsvarlig måte, og at sentrale forbedringsområder i tjenesten ikke identifiseres. 

Undersøkelsen viser videre at det tidlig ble gjennomført risikovurderinger og tiltak for å sikre at de mest utsatte barna 
under covid-19-pandemien. Revisjonen vurderer dette som positivt. Samtidig oppstod det flere utfordringer blant annet 
knyttet til tilgang til fagsystemer i pandemiens oppstart, avklaring og samarbeid overfor skoler og barnehager samt 
overholdelse av lovpålagte frister. I starten av pandemien manglet det tilgang til kommunens fagsystem Familia fra 
hjemmekontor. Det opplyses videre at noen av barneverntjenestens oppgaver ble utsatt under de første ukene av 
pandemien. I intervjuer er det uttrykt en opplevelse av at sakene som ble vurdert med risiko som røde eller oransje 
sakene ble fulgt opp på en tilstrekkelig måte under pandemien, samtidig som det vises til at pandemien trolig har hatt en 
effekt på kvaliteten i tjenestene og at det er noen barn som ikke har blitt fulgt opp godt nok.  

Det fremgår av revisjonen at barneverntjenesten i 2020 opplevde en vesentlig økning i meldinger knyttet til vold i 
hjemmet, foreldrenes rusmisbruk og barns psykiske helse.  

Videre fremgår det av revisjonen at det spesielt i den innledende fasen av pandemien, oppsto samarbeidsutfordringer 
mellom barneverntjenesten og kommunens skoler og barnehager. Fra barnevernets side vises det til at til at skoler og 
barnehager hadde en høyere forventing til veiledning fra barnevernet enn det var realistisk at barnevernet skulle levere. 
Rektorene og barnehagebestyrerne gir på sin side uttrykk for at barneverntjenesten var svært lite tilgjengelig under 
pandemien. 

Akuttberedskap   

Asker kommune samarbeider med Bærum kommune om Barnevernsvakten, som består av 3,6 årsverk. Barnevernvakten 
har ansvar for barnevernets akuttjeneste i Asker og Bærum utenom barneverntjenestens kontortid. Asker kommune har 
også etablert et eget «hjemmeteam» i kommunen som kan bistå barneverntjenesten i akutte hendelser. I tillegg kan 
ansatte som arbeider med å motta meldinger til barneverntjenesten også avlaste øvrige ansatte i akutte saker. På den 
måten unngår man at akutte saker går på bekostning av planlagt oppfølging i pågående saker Revisjonens vurdering er at 
akuttberedskapen i barneverntjenesten er hensiktsmessig organisert. Det blir samtidig pekt på at det varierer i hvilken 
grad ansatte internt i barneverntjenesten har kapasitet til å bistå i akuttsaker. Undersøkelsen viser også at Asker 
kommune har et relativt høyt antall akuttplasseringer i barneverntjenesten. I alle omsorgssakene hvor det er foretatt 
stikkprøvekontroll i revisjonen har det blitt gjennomført en eller flere akuttplasseringer. Statsforvalter har anbefalt 
kommunene å gjennomføre en systematisk gjennomgang av akutte plasseringer. Revisjonen ønsker å understreke 
betydningen av at dette gjøres. Revisjonen understreker betydningen av å sikre at barn og familier får rett hjelp til rett 
tid, og at det derfor må jobbes systematisk for å forebygge akutte plasseringer. Etter revisjonens vurdering kan det være 
hensiktsmessig om barneverntjenesten i noe større grad utarbeider planer og strategier for hvordan andre tiltak kan 
tilgjengeliggjøres og kan settes inn når det oppstår akutte situasjoner for å unngå hasteflytting.  

Bekymringsmeldinger  

Det er opprettet et eget mottaksteam for meldinger internt i barneverntjenesten i Asker kommune. Undersøkelsen viser 
at barneverntjenesten de siste to årene har hatt relativt få fristoverskridelser for behandling av bekymringsmeldinger og 
at melder får tilbakemelding på meldingen innen fristen. Undersøkelsen viser også at det har vært en økning i antall 
bekymringsmeldinger de siste årene og at alvorlighetsgraden har økt. Som nevnt over opplevde barneverntjenesten en 
betydelig økning i meldinger av alvorlig art under pandemien.  Dette kan føre til et økt press og arbeidsbelastning på 
barneverntjenesten. Deloitte vurderer det som viktig at organiseringen av meldingsarbeidet i størst mulig grad er egnet 
til å ivareta omfanget og innholdet i bekymringsmeldingene til barneverntjenesten.  

Undersøkelser  

Barneverntjenesten i Asker har organisert undersøkelsesarbeidet i en egen avdeling for rådgivning og undersøkelse (RIU). 
Revisjonen viser at barneverntjenesten legger stor vekt på metodikk og bruk av verktøy for gjennomføring av 
undersøkelser.  

Undersøkelsen viser at kommunen i en periode har hatt et stort omfang av brudd på lovkravene for gjennomføring av 
undersøkelser. I 2020 hadde kommunen samlet sett fristbrudd i 30 prosent av undersøkelsessakene. Revisjonen 
understreker at manglende gjennomføring av undersøkelser innen fristen på tre måneder eller utvidet frist på seks 
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måneder, er brudd på barnevernsloven § 6-9. Dette kan ha medført at barn har blitt værende i en uforsvarlig 
omsorgssituasjon lengre enn nødvendig, uten at det blitt satt i verk tiltak for å bedre denne situasjonen. Tallene viser at 
omfanget fristbrudd er betydelig redusert i 2021.  

Økende arbeidspress og økende grad av alvorlige saker trekkes i undersøkelsen frem som årsaker til fristbrudd i 
undersøkelsessaker. Det går fram at en utfordring for å unngå fristbrudd i undersøkelsessaker er at det er mer krevende 
å gjennomføre undersøkelser av innkomne meldinger nå enn tidligere når det gjelder grundighet, faglighet og 
dokumentasjonskrav. Det blir vist til at det er utfordrende å balansere faglig metodikk og grundighet i undersøkelsene på 
ene siden, og kapasitet og frister på andre siden. Det blir uttrykt at dersom ansatte skal kunne gjennomføre 
undersøkelsene med de faglige metodene og verktøyene som det er lagt opp til i tjenesten, er dette svært tidkrevende.  

I intervju er det uttrykt et behov for flere ansatte til å arbeide med undersøkelsessaker.  

Revisjonen viser at brudd på lovkrav ikke inngår i barneverntjenestenes risikovurdering og at det i begrenset grad er 
gjennomført ekstra tiltak for å unngå fristbrudd. Samtidig blir det gjennomført ukentlig rapportering fra barnevernleder 
til kommunalsjef i perioder med store fristbrudd. Revisjonens vurdering er at tjenesten på dette punktet ikke fult ut har 
oppfylt kravene til internkontroll i kommunelovens §25-1.  

Videre registrerer revisjonen at det ikke utarbeides undersøkelsesrapport etter endt undersøkelse i alle saker. Det er ikke 
krav i lovverket at det skal utarbeides undersøkelsesrapport, men det er et krav at undersøkelsen skal dokumenteres. 
Manglende undersøkelsesrapporter kan etter revisjonens vurdering føre til at relevante vurderinger underveis i 
undersøkelsene ikke blir tilstrekkelig dokumentert eller at vurderingsgrunnlaget blir uoversiktlig.  

Hjelpetiltak 

I Asker kommune er det Barne- og familietjenesten (BFT) som utøver tiltaksarbeidet knyttet opp til barnevernsvedtak i 
kommunen. I tillegg kjøper Asker kommune et relativt stort omfang av barnevernstiltak fra private leverandører. Totalt 
beløp dette seg til i overkant av 18 millioner kroner i 2020. Kommunen har samarbeidsavtale med Bærum kommune om 
enkelte spesialiserte hjelpetiltak. Det foreligger ikke en egen oversikt over hvilke hjelpetiltak barneverntjenesten har 
tilgjengelig. Samlet sett er det i revisjonen uttrykt en opplevelse av at barneverntjenesten har tilstrekkelig tilgang til 
hjelpetiltak. Samtidig er det vist til at kommunens tilgang på tiltak i egen regi er begrenset, noe som medfører utstrakt 
bruk av private leverandører. Revisjonen vurderer at barneverntjenesten har tilstrekkelig tilgang på hjelpetiltak, men at 
organiseringen av hjelpetiltakene ikke er optimal. 

Samarbeidet mellom BFT og barneverntjenesten er regulert i en egen samarbeidsavtale. Undersøkelsen viser likevel at 
det er utfordringer knyttet til samarbeidet mellom de to tjenestene, og dette er medvirkende til at det etter revisjonens 
vurdering ikke i tilstrekkelig grad sikres en god utnyttelse av de hjelpetiltakene kommunen besitter i egen regi. Etter 
Deloittes vurdering indikerer også undersøkelsen at kommunen i begrenset grad evner sikre god sammenheng og gode 
overganger mellom kommunens lavterskeltilbud og barneverntjenesten. De nevnte utfordringene knytter seg blant annet 
til tjenesteutvikling, kommunikasjon og informasjon på systemnivå om prioritering av tiltak og behov i begge tjenestene, 
samt til samhandling og informasjonsflyt i enkeltsaker.  

Undersøkelsen viser at det er ulike oppfattelser av kompetanse og tilbud i både barneverntjenesten og Barne- og 
familietjenesten, i og at det ofte kan oppstå faglige uenigheter i enkeltsaker. Etter revisjonens vurdering synes dette delvis 
å henge sammen med manglende kjennskap og samhandling mellom tjenestene.  

Det er ikke utarbeidet en strategi for når barneverntjenesten skal kjøpe private tiltak eller hvilken type tiltak disse 
leverandørene skal levere utover det som bestemmes av kapasiteten til barne- og familietjenesten. Det fremgår videre 
av undersøkelsen at barneverntjenesten ikke alltid følger retningslinjene knyttet til rekkefølgen på når tjenesten skal ta i 
bruk kommunale og private tiltak. Barneverntjenesten begrunner dette med at det kommunale tiltaksapparatet mangler 
kompetanse og fleksibilitet, noe som ofte resulterer i kjøp av tjenester fra private leverandører. Det er i iverksatt ett 
ressursoptimaliseringsprosjekt i kommunen som blant annet skal etablere en strategi for hvilke tiltak kommunen skal ha 
i egen regi og i hvilke tilfeller tiltakene skal anskaffes eksternt.  

Det foreligger rutiner for iverksettelse, oppfølging og evaluering av hjelpetiltak i kommunal regi. Det er utarbeidet 
tiltaksplaner i alle de åtte stikkprøvesakene revisjonen har kontrollert. I enkelte tilfeller har det imidlertid gått relativt lang 
tid fra vedtak er fattet til tiltaksplanen foreligger. Undersøkelsen viser også at det i 2020 ikke ble gjennomført evaluering 
av tiltaksplan i 17 prosent av sakene der tiltaksplan var utarbeidet. Revisjonen mener at dette ikke er i samsvar med 
barnevernslovens §4-5, som slår fast at tiltaksplaner skal evalueres regelmessig. 
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I revisjonen er det pekt på utfordringer knyttet til overføring av saker mellom undersøkelsesteam i avdeling RIU og 
tiltaksteamene i avdeling nord/avdeling midt og sør. Videre er det bekt på at avdelingene i nord og midt/sør ikke har lik 
praksis for overføring av saker.  

Fosterhjem 

Omsorgsarbeidet i Asker kommune er organisert sammen med tiltaksarbeidet i to avdelinger. Avdelingene er lokalisert 
på to ulike geografiske kontorsteder.  

Undersøkelsen viser at det er ulike oppfatninger om hvorvidt barneverntjenesten opplever å ha tilstrekkelig med 
fosterhjem tilgjengelig. Det blir særlig pekt på mangel på fosterhjem lokalt i Asker kommune. Nasjonal statistikk viser at 
Asker kommune har noe lavere andel nettverksplasseringer enn landet for øvrig og stikkprøvene viser også at det ikke er 
vurdert plassering i barnets familie og nære nettverk i alle saker. Barneverntjenesten har etablert skriftlige rutiner for å 
rekruttere fosterhjem i barnets familie og nære nettverk. Utover dette er det ikke gjennomført øvrige tiltak knyttet til 
arbeidet med å rekruttere fosterhjem i familie og nettverk. Revisjonen vil understreke at kommunene gjennom senere 
endringer i barnevernloven forventes å i større grad rekruttere fosterhjem selv i barnets familie og nettverk. 

Stikkprøvene revisjonen har gjennomført viser også at vurderingen for godkjennelsene av fosterhjem ikke alltid blir 
dokumentert i barnets saksmappe. Det bør etterstrebes å skriftliggjøre vurderingen knyttet til godkjenning av fosterhjem 
for å sikre etterprøvbarhet.  

Undersøkelsen viser at det i et flertall av sakene blir gjennomført tilstrekkelig antall oppfølgingsbesøk i fosterhjem, men 
at det i noen saker ikke er gjort. I noen saker tar det også lang tid før dokumentasjonen fra oppfølgingsbesøk er tilgjengelig 
i barnets saksmappe. Undersøkelsen har også avdekket noen forskjeller i praksis etter oppfølgingsbesøk mellom 
avdelingen som arbeider med omsorg i nord og avdelingen som arbeider med omsorg i sør. Revisjonen vil understeke at 
de lovpålagte besøkene er en viktig arena for å følge opp barnet og fosterforeldre og sikre at barnets stemme blir hørt. 
Ved for få besøk i fosterhjemmet får både fosterforeldrene og barna færre muligheter til å stille spørsmål og drøfte 
situasjoner med kontaktpersonen fra barneverntjenesten, og barneverntjenesten får færre muligheter til å vurdere om 
barnets omsorgssituasjon er tilfredsstillende. 

Det er etablert rutiner for veiledning til fosterforeldre i kommunenes kvalitetssystem. Det blir samtidig pekt på behov for 
råd og veiledning blant annet gjennom ønske om mer veiledningskompetanse i teamene som arbeider med omsorg i 
barneverntjenesten. Revisjonen viser i denne sammenheng til at kommunen i forbindelse med barnevernreformen selv 
overtar ansvaret for veiledningen av fosterhjem, og vil understreke betydningen av at kommunen har gode rutiner og 
tilgang på tilstrekkelig kompetanse for å ivareta dette ansvaret. Revisjonen vil også understreke at god veiledning og 
oppfølging av fosterhjem blant annet er svært viktig for å sikre at barna får tilpasset hjelp til sine behov, og for å unngå 
brudd i fosterhjem 

Undersøkelsen viser videre at det er etablert en tilfredsstillende organisering for tilsynsarbeidet i barneverntjenesten. 
Samtidig blir det ikke gjennomført tilstrekkelig med lovpålagte tilsynsbesøk i henhold til forskrift om fosterhjem § 9 i alle 
saker. Det blir også vist til at er det er en noe høyere turnover av tilsynspersoner enn barneverntjenesten ønsker. . 
Revisjonen registrerer at det vurderes å gjøre den opplæringen av tilsynspersoner obligatorisk, og mener at dette er 
hensiktsmessig. Revisjonen vil understreke viktigheten av at Asker kommune sørger for tilfredsstillende opplæring for å 
sikre et forsvarlig tilsyn og for å sikre kvalitet i tilsynsrapportene.  

Samarbeid med andre tjenester  

Asker kommune har etablert tverrfaglige innsatsteam (TFI), som skal bidra til å fange opp og sikre tidlig og rett hjelp til 
risikoutsatte barn og deres familier. Formålet med tverrfaglig innsatsteam er å hjelpe barn og unge som trenger ekstra 
tjenester eller oppfølging utover det som gis i det ordinære tjenestetilbudet i helsestasjon, barnehage og skole. Deltakelse 
i TFI-møtene er obligatoriske for tjenestene. I en periode våren 2021 ble det gitt fritak for barneverntjenesten fra å delta 
i TFI-møtene på grunn av at barnevernet hadde en svært presset situasjon med mange omfattende og store saker og 
bekymringsmeldinger. Flere av de øvrige tjenestene opplever at barnevernets manglende tilstedeværelse i tverrfaglige 
innsatsteam medfører at TFI-møtene mister barnevernets perspektiv og kompetanse om mulige hjelpetiltak. Det vises til 
at dette medfører at de øvrige tjenestene må gjøre vurderinger som i utgangspunktet ligger utenfor deres fagområde. 
Dette ble opplevd som problematisk med tanke på kommunens forebyggende arbeid overfor utsatte barn og unge.  

Revisjonen viser at det utover kommunalsjefens ledermøter og enkelte avdelingsledermøter er få kontaktpunkter mellom 
barneverntjenesten og hhv. helsestasjon og PPT. Det uttrykkes en opplevelse av at faglig forankring og samarbeid mellom 
barnevernet og de andre hjelpetjenestene på systemnivå mangler i Asker kommune. Det vises til manglende 
samhandlingsrutiner og kontaktpunkter for samarbeid med barneverntjenesten på systemnivå. Revisjonen vurderer at 
det er behov for å definere barnevernets rolle i kommunens forebyggende arbeid tydeligere, for å sikre at barnevernet 
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kan bidra på en hensiktsmessig måte med sin kompetanse, og for å sikre forventningsavklaring overfor de øvrige 
tjenestene.  

Det blir vist til at samarbeidet mellom barneverntjenesten og andre aktører kan fungere godt i enkeltsaker, men at dette 
er personavhengig. Det blir pekt på utfordringer knyttet til informasjonsflyt og praktisering av taushetsplikten. 

Barns medvirkning  

Revisjonen viser at barneverntjenesten ikke har etablert egne rutiner eller arenaer for å sikre medvirkning fra barn og 
familier i form av brukerråd, brukerundersøkelser eller tilsvarende. En viktig del av internkontrollen er å avdekke avvik og 
evaluere og eventuelt forbedre system og rutiner. For å gjøre dette på en god måte er dialog og innspill fra brukerne 
viktig. Deloitte mener derfor at det må etableres tilstrekkelig med brukerinvolvering for å sikre tilfredsstillende 
internkontroll. Videre viser undersøkelsen at barns medvirkning ikke er tilstrekkelig dokumentert i hverken tiltaksplan 
eller evaluering av tiltaksplan. Manglende dokumentasjon medfører at det vanskelig å vurdere i hvilken grad 
barnevernsloven §1-6 om barnets medvirkning er oppfylt. Det er heller ikke etablert tilfredsstillende rutiner for eller 
praksis for å informere barn om retten til tillitsperson. 

For revisjonens forslag til anbefalinger se kapittel 10. 
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn 

Deloitte har gjennomført en forvaltningsrevisjon av barnevernstjenesten i Asker kommune. Prosjektet ble bestilt 
av kontrollutvalget i Asker kommune i sak 9/21 9. februar 2021. Oppdraget er gjennomført i tidsrommet februar 
2021 til august 2021. 

1.2 Formål og problemstillinger 

Formålet med forvaltningsrevisjonen har vært å undersøke om barnevernstjenesten er hensiktsmessig organisert 
og om kvaliteten på tjenesteutførelsen i barnevernstjenesten i Asker kommune er tilfredsstillende. Videre er det 
sett nærmere på om det er lagt til rette for tilstrekkelig samhandling med andre enheter som jobber med barn og 
unge, for slik å sikre felles tidlig innsats for utsatte barn og unge i kommunen.  

Med bakgrunn i formålet har følgende problemstillinger blitt undersøkt:  

1. I hvilken grad er det etablert en tilfredsstillende organisering, styring og kontroll for å følge opp 
barnevernstjenesten?  

a) I hvilken grad er det etablert oversikt over mål, rutiner og prosedyrer for barnevernstjenesten?  
b) Er det etablert en tydelig og hensiktsmessig organisering og fordeling av arbeidsoppgaver i tjenesten?  
c) Er det lagt til rette for god samhandling og felles forståelse av mål og oppgaver internt i tjenesten?  
d) I hvilken grad blir det gjennomført og dokumentert jevnlige risikovurderinger for å avdekke mulig svikt 

eller mangler i barnevernstjenesten?  
e) I hvilken grad arbeider barnevernstjenesten med å utvikle, iverksette, kontrollere, evaluere og forbedre 

nødvendige prosedyrer, instrukser, rutiner eller andre tiltak for å avdekke, rette opp og forebygge 
overtredelse av barnevernlovgivningen?  

f) Er det etablert system og rutiner for å registrere og følge opp meldte avvik knyttet til 
barnevernstjenesten?  

g) Sørger barnevernstjenesten for at de ansatte har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter innenfor 
fagområdet, samt om barnevernstjenestens internkontroll?  

h) I hvilken grad har tjenesten tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til å løse sine oppgaver per i dag?  
i) Hvordan er tjenesten forberedt på ivaretakelse av nye/flere oppgaver ved ny barnevernsreform, og i 

hvilken grad har Asker kommune nyttiggjort seg erfaringene fra Røyken sin deltagelse i forsøksprosjektet?  
j) I hvilken grad rapporterer barnevernstjenesten til kommunestyret? 
k) I hvilken grad har barnevernstjenesten etablert elektroniske fagsystemer og samarbeidsløsninger som 

fungerer hensiktsmessig?  
 

2. I hvilken grad har kommunen etablert en tilfredsstillende akuttberedskap? 
a) Hvordan er akuttberedskapen organisert?  
b) Hva er omfanget, responstid av akuttsaker?  
c) I hvilken grad har kommunen etablert rutiner for akuttarbeidet?  

 
3. I hvilken grad har kommunen etablert tilfredsstillende rutiner for mottak av meldinger?  

a) I hvilken grad er arbeidet med meldinger organisert på en hensiktsmessig måte?  
b) Blir meldinger behandlet innen fristen på en uke? Ev. hvorfor ikke?  
c) Blir henlagte meldinger tilstrekkelig grunngitt?  
d) Blir det gitt tilbakemelding til melder (offentlig eller privat) om mottak og behandling av meldingen?  

 

4. I hvilken grad har kommunen etablert tilfredsstillende rutiner for igangsetting og gjennomføring av 
undersøkelser?  
a) Blir undersøkelsene gjennomført innenfor fristen på tre (eventuelt seks) måneder?  
b) Er undersøkelsene tilstrekkelig dokumenterte?  

i. Blir det utarbeidet en plan for undersøkelsene?  
ii. Blir gjennomføringen, observasjoner og konklusjoner tilstrekkelig dokumentert og kvalitetssikret?  
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iii. Kommer barnets stemme tilstrekkelig frem i undersøkelsen?  
 

5.  I hvilken grad har kommunen etablert system og rutiner for iverksetting og oppfølging av hjelpetiltak?  
a) Har kommunen tilstrekkelig med hjelpetiltak for de behovene som tjenesten opplever at familiene har?  
b) Blir hjelpetiltakene iverksatt innen rimelig tid?  
c) Blir det utarbeidet tiltaksplaner for alle vedtatte hjelpetiltak?  
d) Blir hjelpetiltakene tilstrekkelig fulgt opp, evaluert og eventuelt korrigert?  
e) Blir barns medvirkning tilfredsstillende dokumentert? 

 
6. I hvilken grad har kommunen etablert system og rutiner for å sikre en god oppfølging og tilsyn av barn i 

fosterhjem?  
a) I hvilken grad har kommunen tilgang til tilstrekkelig med fosterhjem?  
b) I hvilken grad rekrutteres fosterhjem i barnets familie og nære nettverk?  
c) I hvilken grad er det etablert rutiner for godkjenning av fosterhjem?  
d) I hvilken grad er det etablert tilfredsstillende rutiner knyttet til oppfølging av barns situasjon i fosterhjem?  

i. Er det etablert omsorgsplan for barna?  
ii. Blir det gjennomført tilstrekkelig med oppfølgingsbesøk?  

iii. Blir oppfølgingsbesøkene tilstrekkelig dokumenterte?  
iv. Blir barns medvirkning tilfredsstillende dokumentert?  
v. Gir barnevernstjenesten fosterforeldrene nødvendig råd og veiledning?  
vi. Er det etablert rutiner for oppfølging av biologiske foreldre?  

vii. I hvilken grad klarer kommunen å forebygge utilsiktede flyttinger?  
 

e) I hvilken grad er det etablert en tilfredsstillende ordning knyttet til tilsyn med fosterhjem?  
i. Hvordan er tilsynsordningen organisert?  
ii. Hvordan sikrer kommunen tilfredsstillende opplæring og oppfølging av dem som har 

tilsynsoppgaven?  
iii. Blir det gjennomført tilstrekkelig med tilsynsbesøk?  
iv. Blir det rapportert fra tilsynsbesøkene og blir rapportene tilstrekkelig kontrollert og fulgt opp?  
v. Blir barns medvirkning tilfredsstillende dokumentert?  

 
7. Har barnevernstjenesten tilfredsstillende samarbeid med andre aktører for å sikre tilstrekkelig tidlig innsats 

og oppfølging av utsatte barn (slik som skole, barnehage, helsestasjon, PPT)?  
a) I hvilken grad er det etablert god samhandling mellom barnevern og andre aktører for å sikre tidlig innsats 

knyttet til utsatte barn og unge?  
b) I hvilken grad er de ulike tjenestene som arbeider med barn og unge tilstrekkelig informert om hvordan 

de kan melde til og få bistand fra barnevernet, dersom de opplever behov for det?  
c) I hvilken grad opplever barnevernstjenesten at de får tilstrekkelig med bekymringsmeldinger fra 

tjenestene i kommunen som arbeider med barn og unge?  
d) I hvilken grad melder barnevernstjenesten tilbake til tjenestene som melder om en sak, om at meldingen 

er mottatt og om det eventuelt er åpnet undersøkelse i saken?  

1.3 Avgrensning 

Forvaltningsrevisjonen har ikke omfattet involvering av barn som har aktive saker i barneverntjenesten i Asker.  

1.4 Metode 

Oppdraget er utført i samsvar med gjeldende standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001) kvalitetssikret i samsvar 
med kravene til kvalitetssikring i Deloitte Policy Manual (DPM). 

1.4.1 Dokumentanalyse 

Rettsregler og kommunale vedtak har blitt gjennomgått og benyttet som revisjonskriterier. Videre har informasjon 
om kommunen og dokumentasjon på etterlevelse av interne rutiner, regelverk m.m. blitt samlet inn og analysert. 
Innsamlet dokumentasjon har blitt vurdert opp mot revisjonskriteriene. 

1.4.2 Intervju 

For å få supplerende informasjon til skriftlige kilder har Deloitte intervjuet utvalgte personer fra Asker kommune. 
Vi har gjennomført ti intervju med ledere og ansatte i barnevernstjenesten og fire intervju med samarbeidene 
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tjenester.1  Intervjuene er gjennomført som gruppeintervjuer, og totalt er det gjennomført intervju med 50 
personer i forbindelse med revisjonen.  

Vi har også gjennomført et intervju med Fosterhjemsforeningen i Akershus. Fosterhjemsforeningen har i tillegg 
delt materiale fra egne medlemsundersøkelser som omfatter Asker kommune.   

På grunn av usikker situasjon knyttet til covid-19 pandemien, har vi gjennomført intervju via Teams. Deloitte har 
fulgt rutiner for å sørge for at det blir gitt tilstrekkelig informasjon i forkant av intervjuer. 

1.4.3 Statistisk analyse  

Revisjonen har benyttet statistikk i form av halvårlige rapporterer fra barneverntjenesten til Statsforvalteren i 
Akershus, KOSTRA og Bufdirs kommunemonitor.  

1.4.4 Stikkprøvegjennomgang 

Revisjonen har gjennomført en stikkprøvekontroll av saksmapper både knyttet til vedtak om hjelpetiltak (8 saker) 
og for barn i fosterhjem (8 saker). Revisjonen har også gjennomgått et utvalg av meldinger som er henlagt (8 
saker). Alle tiltakssakene og alle meldingene som er gjennomgått er saker der første bekymringsmelding er mottatt 
etter kommunesammenslåingen i 2020. Alle omsorgssakene som er gjennomgått har vært pågående siden før 
kommunesammenslåingen.  

1.4.5 Verifiseringsprosesser 

Oppsummering av intervju er sendt til de som er intervjuet for verifisering og det er informasjon fra de verifiserte 
intervjureferatene som er benyttet i rapporten. 

Datadelen av rapporten er sendt til kommunen for verifisering, og eventuelle faktafeil vil rettes opp i den endelige 
versjonen. Høringsutkast av rapporten ble deretter sendt til kommunedirektøren for uttalelse. 
Kommunedirektørens høringsuttalelse er lagt ved den endelige rapporten (vedlegg 1). 

1.5 Revisjonskriterier 

Revisjonskriterier er de krav og forventninger som forvaltningsrevisjonsobjektet skal bli vurdert opp mot. 
Kriteriene er utledet fra autoritative kilder i samsvar med kravene i gjeldende standard for forvaltningsrevisjon. I 
dette prosjektet er revisjonskriteriene i hovedsak hentet fra barnevernsloven og kommuneloven. Kriteriene er 
nærmere presentert innledningsvis under hvert tema. 

 

 
1 Vi har intervjuet ledere i familie- og nettverkstjenester, ansatte i familie- og nettverkstjenesten, rektorer og barnehagebestyrere og ansatte 
på helsestasjoner og PPT.  
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2 Om tjenesteområdet 

2.1 Organisering av tjenesteområdet 

Barneverntjenesten er organisert under tjenesteområde Oppvekst i Asker kommune. 01.01.2020 ble Røyken, 
Hurum og Asker kommuner slått sammen til nye Asker kommune, og tre barneverntjenester ble til én.  

Barneverntjenesten er underlagt kommunaldirektør for oppvekst, og kommunalsjef for barn, familie og 
inkludering. Kommunalsjef er nærmeste overordnede leder for virksomhetsleder i barnevernet. 

 

 

Barneverntjenesten i Asker kommune består av 82 fagstillinger, samt 8,4 kontorfaglige stillinger.2 
Barneverntjenesten er i dag organisert i en spesialistmodell der arbeidet med tiltak og omsorg er delt i to 
geografiske lokasjoner: Asker nord (gamle Asker kommune) og Asker midt og sør (gamle Røyken og Hurum 
kommuner). Rådgivning, inntak og undersøkelse er geografisk samlet i Asker nord.  

Avdelingene for tiltak og omsorg i sone sør og nord omfatter tiltak som iverksettes i aldersgruppen 0-25 år, og 
består av henholdsvis 22 og 26 årsverk. Hver avdeling er organisert i tre team, hvorav to team arbeider med 

 
2 3,6 årsverk i barnevernsvakten kommer i tillegg til dette.  

Figur 1 Organisering av oppvekstsektoren i Asker kommune 

Figur 2 Organiseringen av barneverntjenesten i Asker kommune 
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hjelpetiltak og ett team arbeider med omsorgssaker. Alle teamene har hver sin fagleder som er ansvarlig for det 
faglige arbeidet i teamene.  

Avdelingen for rådgivning, inntak og utvikling er lokalisert i Asker sentrum, og leverer tjenester til hele det 
geografiske området til nye Asker kommune. Avdelingen består av 22 årsverk, hvorav 3,7 årsverk arbeider med 
mottak av meldinger og har ansvar for inntaksmøter. Videre består avdelingen for administrasjon, forvaltning og 
utvikling av 15,4 årsverk, og arbeidet hovedsakelig med stab og administrasjon. Avdelingsleder er også 
assisterende barnevernleder. 

I Asker kommune er det Barne- og familietjenesten (BFT) som utøver tiltaksarbeidet knyttet opp til 
barnevernsvedtak i kommunen. Det er to avdelinger i BFT som utøver dette mandatet; familie- og 
nettverkstjenester nord og familie- og nettverkstjenester sør. Familie- og nettverkstjenester nord har et team 
bestående av syv årsverk som kun jobber med tiltak som er barnevernsvedtak. Familie- og nettverkstjenester sør 
er organisert med et barneteam, et ungdomsteam og et forebyggende team. Alle teamene jobber med tiltak etter 
barnevernsvedtak i tillegg til andre saker. Det er til sammen fem årsverk dedikert til å jobbe med tiltak med 
barnevernsvedtak.  

Asker kommune samarbeider med Bærum kommune om Barnevernvakten, som består av 3,6 årsverk. 
Barnevernvakten har ansvar for barnevernets akuttjeneste i Asker og Bærum utenom barneverntjenestens 
kontortid. 
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3 Internkontroll 

3.1 Problemstilling 

I dette kapittelet vil vi svare på følgende hovedproblemstilling med underproblemstillinger: 

I hvilken grad er det etablert en tilfredsstillende organisering, styring og kontroll for å følge opp 
barnevernstjenesten?  

Under dette: 

• I hvilken grad er det etablert oversikt over mål, rutiner og prosedyrer for barnevernstjenesten?  

• Er det etablert en tydelig og hensiktsmessig organisering og fordeling av arbeidsoppgaver i tjenesten?  

• Er det lagt til rette for god samhandling og felles forståelse av mål og oppgaver internt i tjenesten?  

• I hvilken grad blir det gjennomført og dokumentert jevnlige risikovurderinger for å avdekke mulig svikt 
eller mangler i barnevernstjenesten?  

• I hvilken grad arbeider barnevernstjenesten med å utvikle, iverksette, kontrollere, evaluere og forbedre 
nødvendige prosedyrer, instrukser, rutiner eller andre tiltak for å avdekke, rette opp og forebygge 
overtredelse av barnevernlovgivningen?  

• Er det etablert system og rutiner for å registrere og følge opp meldte avvik knyttet til 
barnevernstjenesten?  

• Sørger barnevernstjenesten for at de ansatte har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter innenfor 
fagområdet, samt om barnevernstjenestens internkontroll?  

• I hvilken grad har tjenesten tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til å løse sine oppgaver per i dag?  

• Hvordan er tjenesten forberedt på ivaretakelse av nye/flere oppgaver ved ny barnevernsreform, og i 
hvilken grad har Asker kommune nyttiggjort seg erfaringene fra Røyken sin deltagelse i forsøksprosjektet?  

• I hvilken grad rapporterer barnevernstjenesten til kommunestyret?  

• I hvilken grad har barnevernstjenesten etablert elektroniske fagsystemer og samarbeidsløsninger som 
fungerer hensiktsmessig?  

3.2 Revisjonskriterier 

Barnevernsloven med tilhørende forskrifter regulerer kommunens tjenester på barnevernsområdet. De 
overordnede prinsippene for barnevernets arbeid går fram av formålsparagrafen i barnevernsloven, § 1-1:  

Loven skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig 
hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid. Loven skal bidra til at barn og unge møtes med trygghet, kjærlighet og 
forståelse og at alle barn og unge får gode og trygge oppvekstsvilkår.  

Kommunen skal ha internkontroll for å sikre av kommunen utfører oppgavene i samsvar med krav fastsatt i lov 
eller i medhold av lov. Kommunen må kunne gjøre rede for hvordan den oppfyller kravet til internkontroll. 

Kommunelovens §25-1 slår fast at kommunen skal ha internkontroll med administrasjonens virksomhet for å sikre 
at lover og forskrifter følges. Kommunedirektøren i kommunen og fylkeskommunen er ansvarlig for 
internkontrollen. Internkontrollen skal være systematisk og tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter 
og risikoforhold.  

Ved internkontroll etter § 25-1 skal kommunedirektøren 

a) utarbeide en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering 

b) ha nødvendige rutiner og prosedyrer 

c) avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik 

d) dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig 

e) evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll 

Våren 2020 ble kravet om årlig tilstandsrapportering om barnevern til kommunestyret vedtatt i Stortinget, med 
virkning fra 1. januar 2021. 
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3.3 Datagrunnlag 

3.3.1 Organisering, oppgavefordeling og samhandling i tjenesten   

01.01.2020 ble Røyken kommune, Hurum kommune og Asker kommune slått sammen til nye Asker kommune. De 
tre kommunene hadde hver sine barneverntjenester, hvorav Røyken og Hurum kommuner var organisert etter 
«generalistmodellen» og Asker kommune var organisert etter «spesialistmodellen». I nye Asker kommune er 
barneverntjenestene sammenslått, og er nå organisert etter spesialistmodellen. Det fremgår av intervju at før 
kommunesammenslåingen ble spesialistmodellen vurdert å være den mest hensiktsmessige organiseringen av 
barneverntjenesten i Asker.  

Barneverntjenesten er organisert i to soner, hvorav sone nord tilsvarer store deler av gamle Asker kommune og 
sone midt og sør tilsvarer gamle Røyken og Hurum kommuner, samt de sørlige delene av gamle Asker kommune. 
Som beskrevet i kap. 2.1, er barneverntjenesten i Asker kommune organisert i fire avdelinger: administrasjon, 
forvaltning og utvikling, rådgivning, inntak og undersøkelser (RIU), tiltak og omsorg 0-23 år (midt og sør) og tiltak 
og omsorg 0-23 år (nord). Se kapittel 2.1 ovenforfor organisasjonskart for barneverntjenesten. 

Fordeling av ansvar og myndighet i barneverntjenesten fremgår av barneverntjenestens delegering og 
delegeringsbestemmelse3. Det er barnevernssjef eller stedfortreder som skal fatte tvangsvedtak4. 
Barnevernssjefens myndighet til å treffe tvangsvedtak kan ikke delegeres videre. Assisterende barnevernssjef er 
oppnevnt som fast stedfortreder for barnevernssjefen. I assisterende barnevernssjefs fravær, gir barnevernssjefen 
skriftlig fullmakt til den som skal fungere for barnevernssjefen, og kan da vedkommende fatte vedtak ved 
barnevernssjefens fravær.  

Stedfortredere for avdelingsledere er: 

• Leder for AFU (administrasjon, forvaltning og utvikling) og avdelingsleder RIU (rådgivning, inntak og 
undersøkelser) er faste stedfortredere for hverandre. 

• Avdelingsleder i nord og avdelingsleder i sør er faste stedfortredere for hverandre. 

Ved avvik fra dette avtales stedfortreder særskilt.  

I barneverntjenestens delegering og delegeringsbestemmelse fremgår det at avdelingslederne har vedtaks- og 
beslutningsmyndighet etter barnevernloven og kan treffe alle vedtak/beslutninger osv. på vegne av 
barneverntjenesten innenfor sin avdelings ansvarsområde, så langt ikke annet følger av lov, forskrift eller av 
retningslinjene i delegeringsbestemmelsene.5 Dersom vedtaket innebærer at utgiftene overstiger kr- 80 000,- per 
måned må barnevernleder godkjenne dette. Det opplyses i intervju at faglederne kan godkjenne hjelpetiltak i 
aktive saker inntil kr 30 000 per måned.  

Det påpekes i intervju at barneverntjenesten er en stor tjeneste, med over 90 årsverk, og at dette medfører et 
stort lederspenn i de enkelte avdelingene. Det er i stor grad faglederne som ivaretar den faglige oppfølgingen av 
arbeidet i tjenesten. Modellen med fagledere er videreført fra gamle Asker kommune. I intervju er det pekt på at 
grenseoppgangene mellom rollene til avdelingsleder og fagleder kan være noe flytende, og at terskelen kan bli 
høy for å ta opp problemstillinger med avdelingsleder fordi avdelingene er så store. Det er også vist til at det 
oppleves noe uklart for faglederne hvilket nivå saker skal drøftes på og når avdelingsleder skal involveres.  Asker 
kommune har etablert rollebeskrivelser for fagledernes rolle, men ikke for avdelingslederne eller andre funksjoner 
i tjenesten. Enkelte har i intervju pekt på betydningen av å etablere slike rollebeskrivelser for å tydeliggjøre ansvar 
og forventninger til de ulike rollene.  

Det er også vist til at omsorgs- og tiltaksavdelingene oppleves som for store til å fungere hensiktsmessig etter 
spesialistmodellen. Flere har i intervju vist til et behov og ønske for å skille ut omsorgsteamene i en egen avdeling, 
spesielt som følge av at barnevernreformen som iverksettes i 2022 innebærer økt ansvar på fosterhjemsområdet. 
Det opplyses at dette ønsket er fremmet fra barnevernleder til kommuneledelsen.  

Samhandling og harmonisering av praksis og rutiner i tjenesten 

Barnevernleder forklarer at det generelt har vært krevende å bygge en ny barneverntjeneste midt i en pandemi. 
Det er i flere intervjuer vist til at pandemien og manglende mulighet for å treffes fysisk har gjort det krevende å 

 
3 Asker kommune. Delegeringsbestemmelser for barneverntjenesten. Datert 09.05.2021. 
4 Vedtak etter bvl § 4-6 annet ledd (plasseringsvedtak), § 4-9, jf. § 4-8 første ledd (flytteforbud), annet ledd (fødselsvedtak), § 4-25, jf. § 4-24 
første og annet ledd (atferdsvedtak), § 4-29, jf. § 4-30 (menneskehandel). 
5 Avdelingslederne har fullmakt til å fatte beslutning i saker som gjelder hjelpetiltak etter bvl. § 4-4 annet og tredje ledd, frivillig plassering 
etter § 4-6 første ledd (akuttvedtak), § 4-4 annet ledd (senter for foreldre og barn), § 4-4 sjette ledd (fosterhjem, institusjon eller 
omsorgssenter), § 4-7, § 4-17, § 4-22 og § 4-26 (atferdsvedtak) og kap. 9 (finansiering og egenbetaling). 
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jobbe med å etablere en felles tjeneste og å bli kjent med hverandre. Det beskrives at tjenesten oppleves som to 
forskjellige tjenester, og at det er uklart for de ansatte hvem som arbeider i de andre avdelingene og teamene i 
tjenesten.  

Det understrekes samtidig i intervju at det kontinuerlig jobbes med å etablere et sterkt samarbeid mellom 
avdelingene i nord og sør. Avdelingslederne deltar på ledermøter med barnevernleder én gang i uken. 
Avdelingslederne er også blitt mer samkjørte med tiden, og det pekes på at hjemmekontorløsningen har bidratt 
til at samarbeidsmøter er mer gjennomførbare. Det skal også gjennomføres faste fagledermøter. Revisjonen får 
opplyst at det var planlagt faste fagledermøter der faglederne og avdelingsleder deltok, og hvor man kunne man 
drøfte og samkjøre interne rutiner og retningslinjer og utarbeide felles retningslinjer f.eks. om hvordan man følger 
opp nyansatte. Det opplyses at disse møtene i liten grad har gjennomført på grunn av situasjonen knyttet til covid-
19, men at faglederne har gjennomført noen møter på eget initiativ. Det opplyses at det i liten grad er gjennomført 
møter på tvers av avdelingene og teamene på kontaktpersonnivå.   

Det opplyses  at barneverntjenestene i de tre kommunen hadde flere møter før kommunesammenslåingen med 
formål om å samkjøre rutiner. Forberedelsene bestod av møter mellom avdelingslederne og ulike fagledere, samt 
grupper på tvers av avdelinger med ansatte hvor de blant annet arbeidet med malene som blir brukt i fagsystemet 
Familia.  

Revisjonen får opplyst i intervju at barneverntjenesten også arrangerte fellessamlinger i etterkant av 
sammenslåingen for å bidra harmonisering av rutiner og praksis i de tre kommunene. Formålet var å bygge en 
felles kultur, felles retningslinjer og kompetanseutvikling, samt at de ansatte skulle bli kjent med hverandre. Det 
fremgår imidlertid av intervju at barneverntjenesten kun rakk å gjennomføre to felles samlinger før Norge stengte 
ned på grunn av koronapandemien, noe som har vanskeliggjort harmoniseringsarbeidet. Det opplyses at man på 
grunn av tidspress før sammenslåingen gikk gjennom de gjeldene rutinene og prosedyrene fra de tre 
barnevernstjenestene og valgte hvilke av de gamle rutinene som skulle gjelde i den nye barneverntjenesten, men 
at det ikke ble utarbeidet nye felles rutiner eller prosedyrer. Av intervjuene fremgår det at det i all hovedsak er 
rutinene i gamle Asker kommune som har blitt videreført, og at dette medførte at ansatte i nord var godt kjent 
med rutiner og metoder, men ansatte i sør måtte sette seg inn i nye ruiner, prosedyrer og metodikk. De ansatte 
opplever at det ikke blitt gjennomført tilfredsstillende gjennomgang av rutiner eller opplæring for de ansatte i sør. 

Den geografiske inndelingen av barneverntjenesten i nye Asker var politisk besluttet med utgangspunkt i 
nærhetsprinsippet, og at dette er årsaken til at tjenesten er delt inn i to soner. Denne geografiske inndelingen 
oppleves av barneverntjenesten som lite hensiktsmessig.  

Det er en oppfatning om at samarbeid og overføring av saker ville vært bedre dersom barneverntjenesten var 
lokalisert på ett sted. Det vises til at det er utfordrende å bli kjent, harmonisere tjenestene og sikre et likeverdig 
tjenestetilbud når tjenesten er delt. Dette gjelder spesielt avdelingene for tiltak og omsorg.  

Revisjonen får opplyst i intervju at det jobbes noe ulikt i avdelingene som er geografisk oppdelt i nord og sør. Det 
er en opplevelse av at gamle Asker barneverntjeneste opererer på mye «taus kunnskap», noe som gjør at det 
kan være utfordrende for de ansatte fra de to øvrige barneverntjenestene å forstå gjeldende praksis. Blant annet 
er det vist til at ansatte fra gamle Røyken eller Hurum kommuner ikke er vant til å jobbe etter spesialistmodellen. 
Videre er det vist til at gamle Asker kommune har eksempelvis hatt en jurist og psykolog i barneverntjenesten 
lenge, som har ført til at det har vært mer fokus på regelverk og fagutvikling og at man i større grad har hatt 
støttefunksjoner å lene seg på i arbeidet. 

Det vises til at utfordringene knyttet til å etablere en felles praksis er blitt ytterligere forsterket av at 
kvalitetssystemet med rutiner og retningslinjer var nytt av 2020, og koronapandemien førte til at arbeidet med 
utarbeidelsen av rutiner stoppet litt opp. Det påpekes i intervju at når det mangler arenaer som fremmer 
harmonisering på tvers av avdelinger kan dette føre til at de ansatte fortsetter å jobbe slik det er vant til å jobbe, 
fremfor å arbeide for å utvikle en felles praksis. 

 

3.3.2 Mål, rutiner og prosedyrer 

Kommunens mål er definert i det treårige handlingsprogrammet for Asker kommune.6 Målene er knyttet til åtte 
satsingsområder som omfatter alle kommunens virksomheter.7 Barneverntjenestens mål følger av disse og 
fremgår av den årlige virksomhetsplanen. Virksomhetsplanen utarbeides i det digitale styringsverktøyet Framsikt, 

 
6 Asker kommune. Handlingsprogram 2021-2024. 2020.  
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hvor virksomhetene blir tildelt oppdrag knyttet til iverksettelse av kommunens handlingsprogram og selv definerer 
konkrete tiltak for oppfølging i egen virksomhet. I 2021 er det blant annet fastsatt at barneverntjenesten skal 
planlegge og iverksette innføring av barnevernreformen, bidra til gjennomgang av tjenester og kompetanse i BFI, 
gjennomføre organisasjonsutvikling og kulturbygging,  sikre at kommuneplanens mål knyttet til medborgerskap 
og tilhørighet integreres i tjenesteutviklingen gjennom brukermedvirkning i tjenesten, sikre god økonomistyring, 
omstilling og effektivisering og bidra til reduksjon av klima- og miljøavtrykk. 8 

Barneverntjenestens rutiner, prosedyrer og prosessbeskrivelser ligger i kommunens kvalitetssystem Simpli. De tre 
kommunene Asker, Røyken og Hurum hadde ulike kvalitetssystemer i forkant av kommunesammenslåingen i 2020. 
Kvalitetssystemet Simpli ble innført i 2020 og består av tre moduler: prosess og rutine, avvik og forbedring og risiko 
og mulighet. Prosess- og rutinebeskrivelser for barneverntjenestens kjerne- og støtteprosesser ligger i en egen 
modul under oppvekstfeltet.  

Det opplyses i intervjuer at kvalitetssystemet er introdusert for de ansatte i personalmøte, men at det er en 
utfordring å få alle ansatte til å bli godt kjent med kvalitetssystemet. Kvalitetssystemet beskrives i intervju som 
omfattende og av enkelte som forvirrende å sette seg inn i. Det er vist til at som følge av covid-19-pandemien har 
ikke den aktive bruken av kvalitetssystemet blitt tilstrekkelig innarbeidet. Det opplyses at det ikke har vært en 
felles opplæring i bruken av kvalitetssystemet etter sammenslåingen. I intervju er det pekt på at mange ansatte 
ikke vet hvor de finner rutinene, og at ikke alle ansatte er kjent med hvilke rutiner som gjelder. Barnevernleder 
uttrykker imidlertid at hun ikke har avdekket grunn til å være bekymret for at det er ulik praksis i tjenesten.  

Gjennomgangen av rutiner og prosessbeskrivelser som er gjort i revisjonen viser at et flertall av disse er lagt inn 
og/eller godkjent i Simpli etter oppstart av revisjonen i februar 2021. Gjennomgangen viser også at det for enkelte 
av prosessene mangler prosessbeskrivelser og rutiner, eller at kun er satt av plass til prosessbeskrivelse som 
foreløpig er uten innhold. Det fremgår derfor av gjennomgangen at barneverntjenesten arbeid med å legge inn 
alle rutiner og prosedyrer fremdeles er en pågående prosess. Det er i intervju vist til at det som følge av at arbeidet 
med kvalitetssystemet har vært noe forsinket har oppstått en del støy og misforståelser blant annet fordi ansatte 
ikke finner rutinene. Det vises for øvrig til kapittel 3.3.1 for nærmere omtale av barneverntjenestens arbeid for å 
sikre harmonisering av rutiner og praksis.   

Saksbehandling og utarbeidelse og arkivering av dokumentasjon og lignende i enkeltsaker utføres i fagsystemet 
Familia. Her ligger også malverk for ulike oppgaver og prosesser i saksbehandlingen, slik som vedtaksmaler, 
undersøkelsesplan, tiltaksplan, referat fra oppfølgingsbesøk mv.  

I tillegg har barneverntjenesten et felles mappeområde (G:) som inneholder tjenestens fagbibliotek. Det opplyses 
at barneverntjenesten i forbindelse med innføring av Simpli valgte å opprettholde G-området som 
barneverntjenestens faglige bibliotek og samling av metodiske verktøy til bruk i arbeidet. Dette inkluderer for 
eksempel verktøy og faglitteratur knyttet til samspill, foreldrekonflikter, seksuelle overgrep og vold, etniske 
minoriteter og fosterhjem. Videre er det utarbeidet rutinehåndbøker for seksuelle overgrep og vold (SOV-
håndboka), en foreldrekonflikthåndbok, kartleggingsverktøy og skjema for foreldreintervju. Det arbeides også med 
å utarbeide en egen håndbok for rus. Dette innholdet ligger ikke i kvalitetssystemet. Gjennomgang av G-området 
i forbindelse med revisjonen viser at det pågår et arbeid for å systematisere og oppdatere innholdet i 
fagbiblioteket. I intervju beskrives det at rutinene og verktøyene som ligger på G-området er lett tilgjengelige, men 
at kvalitetssystemet oppleves som mer forvirrende.  

 

3.3.3 Styring og lederoppfølging 

Styring av barneverntjenesten utføres i henhold til Asker kommunes prinsipper for virksomhetsstyring.9  

Kommunalsjef for Barn, familie og inkludering har overordnet lederansvar for sine virksomheter, inkludert 
barneverntjenesten, og er nærmeste overordnede leder for virksomhetsleder i barneverntjenesten 
(barnevernleder). Styringsdialogen mellom kommunalsjef og virksomhetsleder/barnevernsleder er fastsatt i 
kommunens årshjul for virksomhetsstyring. Det arrangeres månedlige ledermøter for virksomhetslederne i 
programområdet for barn, familie og inkludering. Innen enkelte temaer deltar også avdelingslederne i 
virksomhetene.  Kommunalsjef mottar også ukentlige statusrapporter fra barnevernleder om antall 
bekymringsmeldinger, hva de handler om og hvem som melder.  

 
8 Asker kommune. Virksomhetsplan barneverntjenesten. 2021.  
9 Asker kommune. Virksomhetsstyring i Asker kommune. 2019 
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I tillegg til den formelle styringsdialogen har kommunalsjef og virksomhetsleder/barnevernsleder tett kontakt om 
problemstillinger og utfordringer som dukker opp i tjenesten. 

Det gjennomføres ukentlige ledermøter og fagdrøftinger i barneverntjenestens lederteam som består av 

barnevernleder og avdelingslederne. Det opplyses at avdelingslederne i tillegg har et felles ukentlig møte. Hver 

avdelingsleder har videre faste møtepunkter med sine fagledere i ukentlige møter og faste samtaler. Det opplyses 

at det er faste møter mellom hhv. tiltaksfaglederne og avdelingslederne i sone nord og sør, og omsorgsfaglederne 

og avdelingslederne i sone nord og sør.  

Faglederne har fagansvaret for oppfølgingen av sitt team. Dette innebærer blant annet faste teammøter og 
saksveiledning av kontaktpersonene. Det opplyses at veiledning gjennomføres minst hver tredje uke, men oftere 
for nyansatte. Veiledningen tilpasses den enkeltes behov. Det er vist til at tjenesten har høy fagledertetthet, og at 
faglederne etter kommunesammenslåingen har færre ansatte å følge opp. Dette oppleves som positivt, og det 
vises til at faglederne gjennom tett oppfølging av de ansatte har god kontroll på arbeidet i teamene og oversikt 
over eventuelle brudd på lovkrav og årsakene til dette. Samtidig er det pekt på at avdelingslederne i begrenset 
grad er involvert i den faglige utviklingen i tjenesten, og enkelte har etterlyst forankring hos avdelingsleder på 
utvikling av det faglige arbeidet i avdelingen.  

Revisjonen får opplyst i intervju at barneverntjenesten innførte egenrapportering for de ansatte i 2020 med 
utvalgte indikatorer som de ansatte skal rapportere på til sin fagleder hvert kvartal. Rapporteringen består av et 
skjema med indikatorer som følger lovkravene i barnevernloven og andre føringer tilpasset den aktuelle 
avdelingens/teamets ansvarsoppgaver. Formålet er at hver ansatt skal ha et forhold til sine egne nøkkeltall, samt 
brukes i veiledning og til å identifisere områder der kompetanseheving for alle bør settes inn. Dersom det er avvik, 
skal fagleder og ansatt sammen lage en plan for hvordan disse avvikene skal lukkes. Revisjonen får videre opplyst 
at faglederne gjennomfører jevnlige stikkprøver. Hvert team følger tett opp sine nøkkeltall når det gjelder lovkrav 
(for eksempel frister, tiltaksplaner, oppfølgingsbesøk mv.) og de bruker disse nøkkeltallene for å se hvordan 
situasjonen i avdelingen er og i veiledningen. 

I tillegg til rapporteringen kontaktpersonene gjør selv, har faglederne mulighet til å sjekke nøkkeltallene til alle 
kontaktpersonene i Familia dersom det er behov for dette. Ansatte beskriver i intervju at de opplever at 
internkontrollrapporteringen i liten grad gir et bilde på kvaliteten i arbeidet som er gjort, kun hvorvidt lovkravene 
er overholdt. Videre er det vist til at det kan være utfordrende å rekke å gjennomføre saksveiledningen som 
planlagt, men at det er lav terskel for å kontakte fagleder med spørsmål i saker utenom den faste saksveiledningen.  

Barneverntjenesten i Asker har gjennom flere år hatt faste rapporteringer til oppvekstkomité, formannskapet og 
kommunestyret. Det opplyses derfor at tjenesten allerede ivaretok kravet om tilstandsrapportering som ble 
innført fra 1.1.2021., og at det er veletablerte rutiner for dette. Revisjonen har gjennomgått dokumentasjon 
knyttet til orienteringer og rapporteringer som er gitt til kommunens politiske ledelse. Disse omfatter blant annet 
status og utfordringsbilde for barneverntjenesten i kommunen og utviklingstrekk i barnevernet nasjonalt. Blant 
annet er det gitt orienteringer knyttet til barnevernreformen som trer i kraft 1.1.2022.  

3.3.4 Risikovurderinger  

Barneverntjenesten årlige risikoanalyser, som regel i forbindelse med arbeidet med virksomhetsplanen. Disse 
fremgår i kvalitetssystemet Simpli.10. Det er utarbeidet risikoanalyser for følgende tema:  

• Pandemi – Helsesamarbeid og smittevern 

• Pandemi – Personell- og ressursplanlegging 

• Pandemi – Svekket tjenestetilbud BFI 

• Økonomi, ressursstyring og ressursbruk 

• Harmonisering og forsvarlige tjenester 

• Arbeidsforhold som KAN føre til arbeidsulykker 

• Arbeidsforhold som KAN føre til sykefravær 

• Vold og trusler 

• Samfunnssikkerhet og beredskap 

• Pandemi – Endret tjenestetilbud 

• Manglende opplæring og øvelse 

 
10 Asker kommune. Risiko. Dater 16.02.2021, 19.03.2021 og 23.03.2021. 
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Dersom risikoen blir vurdert til å være middels høy eller høy (en score over 12 på produktet av sannsynlighet og 
konsekvens), skal det lages tiltak på det aktuelle risikoområdet, og det er et krav om at verneombud skal være 
med i denne prosessen. I kvalitetssystemet er det en oversikt over risikoanalysene, og analysen er beskrevet i «risk 
evaluation». Det fremkommer tiltak knyttet til den aktuelle risikoen i «actions and controls».  

Revisjonen får opplyst i intervju at det er lederteamet som utarbeider risikoanalyser. Det fremgår av intervju at 
det i tillegg blir gjennomført risikoanalyser når barneverntjenesten introduserer nye rutiner eller et nytt system. 

Av risikoanalysene som er gjengitt i listen over er det de som omfatter pandemi-risiko, utarbeidet i mai 2021, som 
har høyest score. De identifiserte risikoene inkluderer at hele kontoret settes i karantene eller blir syke, at 
karantene og luftveissymptomer fører til at mange er fraværende samtidig og utfordringer med å overholde 
smittevernbestemmelser knyttet til avstand. Av kvalitetssystemet fremgår det at det er identifisert og gjennomført 
tiltak for å redusere disse risikoene.  

Når det gjelder risikoer som ikke er knyttet til covid-19-pandemien er det identifisert fem aktive risikoer med score 
på 12. I tabellen under er disse risikoene med tilhørende identifiserte tiltak gjengitt.  

Risiko Risikokategori, jf.punktliste over Tiltak 

Nok tilgang på tiltak fra barne- og 
familietjenesten, når vedtak er 
fattet i barnevernet 

Harmonisering og forsvarlige 
tjenester 

• Ferdigstille 
samarbeidsavtalen/forventinger 

• Implementere 
samarbeidsavtalen BFT og BVT 

For mange saker og høyt 
arbeidspress 

Arbeidsforhold som kan føre til 
sykefravær 

• Rapporteres jevnlig om 
situasjonen 

Sekundærtraumatisernig, 
gjentakende trusler, eksponert for 
andres traumer, fysiske skader 

Arbeidsforhold som kan føre til 
sykefravær 

• Alle kontaktpersoner mottar 
prosessveiledning og får tilbud 
om veiledning fra BHT 

Ansatte blir utsatt for vold og 
trussel på kontoret og ved 
hjemmebesøk 

Vold og trusler • Gjennomgang av eksisterende 
rutiner 

Budsjettsprekk Økonomi, ressursstyring og 
ressursbruk 

• Påbegynt plan for tiltaksvifta i 
Asker kommune sluttføres 
raskt11 

• Unngå og redusere bruk av 
private aktører 

 

3.3.5 Avvikshåndtering- og oppfølging 

Kvalitetssystemet Simpli inneholder en egen avviksmodul som skal brukes til innmelding og oppfølging av avvik og 
forbedringsforslag. En gjennomgang av systemet viser at det for barneverntjenesten per juni 2021 ikke er 
registrert noen avvik i modulen utover en testregistrering.  Det bekreftes i intervjuer at avvikssystemet ikke er i 
bruk i barneverntjenesten. Barnevernleder opplyser i intervju at avviksrapportering ikke er godt nok implementert 
i tjenesten. Det opplyses at avvik knyttet til for eksempel trusler kan rapporteres muntlig, og at de ansatte er gjort 
kjent med dette, men at tjenesten har et forbedringspotensial når det gjelder å sette avvikene i system. Samtidig 
viser barnevernleder til at avvik knyttet til lovkrav rapporteres jevnlig til statsforvalteren.  

Ansatte i tjenesten opplyser at de mangler opplæring og informasjon om bruk av avvikssystemet, og at de opplever 
det som utfordrende å vite når man skal melde avvik. Videre er det vist til at det ikke foretas felles gjennomganger 
av avvik, og at avvik som blir meldt gjennom uformelle kanaler blir heller ikke presentert for de ansatte.  Det gis 
uttrykk for at det burde ha vært standardisert at man melder avvik på vold og trusler, ettersom det vil synliggjøre 
utfordringer i arbeidshverdagen sin.  

 
11 Av tiltaksbeskrivelsen fremgår det at «Pga pandemi er ikke tiltaksarbeidet igangsatt, ennå, men nå er det ansatt rådgiver på SEIL for BFI, og 
når denne er i gang, vil denne personen få mandat for å starte dette store arbeidet for oppvekstsektoren i Asker. Må sees i lys av 
Optimaliseringsprosjektet». For nærmere omtale av ressursoptimaliseringsprosjektet vises det til kapittel 7 
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Det opplyses at det har vært tatt opp med ledelsen et ønske om gjennomgang av avvik på vold og trusler, men at 
responsen har vært at hver enkelt ansatt selv må vurdere når man skal melde avvik.  Enkelte ansatte beskriver 
også en opplevelse av at det signaliseres at ansatte på grunn av belastningen som ofte følger med stillinger i 
barneverntjenesten, må tåle en del sjikane og trusler.  

Barnevernleder opplyser at hun informeres om alle klager på tjenesten som sendes til statsforvalteren. Revisjonen 

opplyser at kommunen mottar om lag 15-20 klager hvert år, og at disse dreier seg om ulike forhold, blant annet 

type vedtak, saksbehandling og enkeltpersoner. 

 

3.3.6 Kapasitet og kompetanse 

Kompetanse i barneverntjenesten 

Barneverntjenesten i Asker kommune har utarbeidet en opplærings- og kompetanseplan for 2021-2025 som ligger 
i kvalitetssystemet. Opplærings- og kompetanseplanen er utarbeidet i arbeidsgruppe bestående av fagledere, 
jurist og psykolog i barneverntjeneste. Planen har tatt utgangspunkt i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets 
rapport «Kartlegging av kompetansebehov i det kommunale barnevernet», og vektlagt hvilke krav til opplæring og 
kompetanseheving den kommende barnevernreformen vil medføre. Planen skal evalueres og revideres årlig.  

Opplærings- og kompetanseplanen beskriver hvilken kjennskap og kunnskap ansatte skal ha når det gjelder fire 
områder:  

• Samarbeid, medvirkning og kommunikasjon  

• Helhetlig perspektiv (inkl. barn og barns utvikling, foreldres omsorgskompetanse og -kapasitet, sentrale 
perspektiver, generelt),  

• Kunnskap, forvaltning og juss 

• Ledelse 

For hvert av disse områdene inneholder kompetanseplanen en beskrivelse av flere mål/tema, med tilhørende 
tiltak, målgruppe og tidspunkt/tidsfrist for gjennomføring. I sistnevnte kolonne er det for de fleste tiltakene angitt 
«årlig», «løpende», eller «annenhvert år».  

Barnevernleder opplever at tjenesten har god kompetanse. Det fremgår av intervju at barneverntjenesten har 
deltatt i kompetanseløftet for kommunalt barnevern gjennom at de ansatte har deltatt på videreutdanning fra 
Bufdir innen juridiske studier, barnets beste og fremmedkultur. Lederteamet har gjennomført videreutdanning i 
barnevernfaglig ledelse. Revisjonen får opplyst i intervju at ansatte som ønsker videreutdanning har mulighet til å 
søke. Ansatte som ikke har videreutdanning fra før blir prioritert først, i tillegg til at de ansatte bør være fast 
ansatte. Ansiennitet inngår også i vurderingen. Det fremgår av intervju at ingen ansatte sendte søknad om 
videreutdanning innen fristen for 2021. Det er en oppfatning om at årsaken er den pågående koronapandemien, 
og at dette for eksempel kan medføre at ansatte ikke har overskudd til å ta videreutdanning. Samtidig fremgår det 
i intervju at de ansatte opplever et behov for bedre tilrettelegging slik at ansatte kan ta andre videreutdanninger 
enn det som blir dekket av Bufdir. Dette gjelder spesielt videreutdanninger knyttet til vold, rus og psykisk helse.  

Barneverntjenesten har en egen jurist og psykologspesialist som jevnlig gjennomfører intern opplæring. Blant 
annet gjennomføres det internt kurs i systematisk kartlegging og evaluering i barneverntjenesten som består av 
elleve halve undervisningsdager og fem skriftlige praksisøvelser. Temaene for kurset omfatter barnets 
forutsetninger og behov, samspill mellom barn og omsorgspersoner, omsorgspersonens fungering og deres 
omsorgsutøvelse, skadelige foreldrekonflikter, vold og seksuelle overgrep, rus og rett hjelp til rett tid (kartlegging 
– tiltak – evaluering). Kultursensitivitet inngår i alle tema. Kurset er obligatorisk for alle nyansatte, og gjennomføres 
etter behov for de øvrige ansatte.  

Det fremgår av dokumentasjonen at det store flertallet av ansatte i tjenesten har gjennomført hele eller deler av 
kurset. Videre fremgår det at det månedlig gjennomføres «faglig fredag» for hele tjenesten med ulike tema.    

Barneverntjenestens tilgang på ulike støttefunksjoner, herunder blant annet jurist, psykolog og innkjøpsansvarlig, 
som i flere intervjuer trekkes frem som en styrke for barneverntjenesten når det gjelder å sikre faglig kvalitet i 
arbeidet. Disse har en særskilt rolle i tjenestens interne fag- og kompetanseutvikling. I intervju er det vist til at 
barneverntjenesten i gamle Asker har hatt disse funksjonene over lengre tid, noe som har bidratt til å styrke fokus 
på faglighet og regelverk. På den annen side er det vist til at disse støttefunksjonene i størst grad er tilgjengelige 
for ansatte i sone Nord, da de er lokalisert i Asker, og at de oppleves som mindre tilgjengelige for ansatte i sone 
sør. Dette knyttes først og fremst til at de ikke er lokalisert på samme sted og kjenner hverandre på samme måte.  
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På den annen side er det i intervju pekt på en risiko for at tjenesten er i ferd med å bli for spisset, og at mange av 
verktøyene som det legges opp til at skal brukes i tjenesten er så spesialiserte at de ansatte ikke nødvendigvis er 
fullt ut kompetente til å ta dem i bruk. Det vises til at rollen som kontaktperson i barnevernet krever en 
bachelorgrad, ikke en mastergrad.. I denne sammenheng er det også vist til at forvaltningsrollen er en viktig del 
av saksbehandlerrollen, og at det er et behov for å styrke de ansattes forvaltningskompetanse, for å sikre en god 
forståelse av hva rollen som saksbehandler innebærer.   

Når det gjelder kompetanse knyttet til å følge opp familier som ikke har norsk som morsmål fremgår det av intervju 
at barneverntjenesten opplever at de ansatte er bevisste når det gjelder kultursensitivitet. Barnevernet har tilgang 
til tolk gjennom Asker kommunes tolketjeneste. Dersom barnevernet vurderer det som hensiktsmessig, kjøper de 
tjenester fra kulturtolk. En kulturtolk har fokus på nasjonalitet, kultur og religion. I intervjuer beskrives det som 
positivt å samarbeide med eksterne kompetansemiljøer i slike saker. Av kompetanseplanen for 2021-2025 fremgår 
det som et mål under området «helhetlig perspektiv – sentral perspektiver» at alle ansatte kan møte barn og 
familier med en kultur- og mangfoldsensitiv tilnærming, har kjennskap til foreldreskap og omsorgsutøvelse i ulike 
kulturer, har kunnskap om migrasjon, flukt og integrering og særskilte problemer inkl. menneskehandel. Videre 
fremgår det som mål at noen ansatte har spesialisert kunnskap om ulike kartleggingsverktøy og tiltaks egnethet 
overfor minoritetsfamilier, og om særlige problemstillinger, inkl menneskehandel, og kan iverksette egnede tiltak. 
Det fremgår av planen at det løpende skal gjennomføres interne kurs om dette, og at det årlig skal gjennomføres 
fagdager/foredrag knyttet til disse temaene. Det er etablert en egen faggruppe som jobber med vold og overgrep 
(SOV-gruppen). For denne gruppen er det angitt at relevante kurs kan gjennomføres. Samtidig oppgir ansatte at 
de opplever at verken kommunale eller private leverandører av hjelpetiltak har tilstrekkelig tilgang til veiledere 
med kompetanse knyttet til kultursensitivitet.  

Revisjonen får opplyst i intervju at barnevernet savner flere erfarne barnevernsansatte i tjenesten, og at en stor 
del av de ansatte i Asker er relativt nyutdannete. Kommunens oversikter viser at 45 prosent av de ansatte i 
tjenesten er ansatt etter 1.1.2018 Det er vist til at det oppleves som utfordrende å rekruttere mer erfarne 
medarbeidere, blant annet på grunn av lønnsbetingelsene i tjenesten i forhold til sammenlignbare kommuner. I 
intervju er det uttrykt ønske om at det i større grad ble etterspurt erfaringskompetanse i rekrutteringen av nye 
medarbeidere. Blant annet vises det til at det er tid- og ressurskrevende å med flere nyansatte i opplæring, og at 
disse kan ha utfordringer med å arbeide med omsorgssaker og at de ofte møter motstand i møtet med familier på 
grunn av alder.  

Utover det obligatoriske kurset beskrevet tidligere er det faglederne som har ansvaret for den faglige opplæringen 
og oppfølgingen av nyansatte i tjenesten. Som tidligere beskrevet får nyansatte saksveiledning minst ukentlig. Alle 
nyansatte får også en egen fadder. I intervju er det etterlyst tydeligere retningslinjer knyttet til hvordan nyansatte 
skal følges opp og læres opp, da dette i dag oppleves som i stor grad erfaringsbasert.  

Når det gjelder opplevde kompetansebehov i tjenesten er det i intervju uttrykt behov for økt juridisk kompetanse 
og behov for økt kompetanse innen rus og vold.  

Det er også påpekt i intervju at det trengs tid for å anvende økt kompetanse, og at det å gi god kvalitativ hjelp til 
barn og familier er avhengig av tid og tilgjengelige ressurser – ikke kun kompetanse. 

Kapasitet og sykefravær i tjenesten 

Av Bufdirs kommunemonitor fremgår det at barneverntjenesten i Asker har 13 barn med undersøkelser eller tiltak 
per årsverk. Både for Viken fylke og for landet totalt sett er snittet 16 barn per årsverk. Samtidig peker 
barnevernleder på at dette tallet også inkluderer barneverntjenestens støttefunksjoner (stabspersonell) og 
ledelse, og at Asker er en stor tjeneste der dette utgjør en relativt sett stor del av tjenesten. Indikatoren oppleves 
derfor ikke å stemme overens med virkeligheten. Barnevernleder opplever ikke at tjenesten er riktig dimensjonert, 
og beskriver et enormt behov i førstelinjen i barnevernet.  I flere intervjuer er det beskrevet kapasitetsproblemer 
i tjenesten. Dette gjelder spesielt i avdeling for rådgivning, inntak og undersøkelse (RIU) og avdeling Nord. I 
sistnevnte avdeling er det opplyst at avdelingen har færre ansatte og flere saker enn før 
kommunesammenslåingen. I avdeling RIU vises det til at det er en økning både i antallet saker og i alvorligheten i 
sakene som medfører stort press på kapasiteten. Fra barnevernledelsens side er det vist til at barneverntjenesten 
fremdeles er en relativt ny tjeneste, og at arbeidsbelastningen også kan være tilknyttet dimensjoneringen av 
avdelingen i forhold til antall saker.  

Flere har i intervjuer påpekt at tidvis høyt sykefravær medfører ytterligere press på kapasiteten. På den andre 
siden er høyt arbeidspress også pekt på som en mulig årsak til sykefravær. Som tidligere beskrevet er dette også 
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trukket frem som en relativt høy risiko i barneverntjenestens risikovurdering. Samtidig er det vist til at forhold på 
arbeidsplassen i liten grad blir pekt på som årsak til sykefraværet i tjenesten.  

Det fremgår av barnevernets egen sykefraværsrapportering at tjenesten hadde et gjennomsnittlig sykefravær i 
2020 på 8,4 prosent. Dette er noe høyere enn i gamle Asker.  Sykefraværet i gamle Hurum og Røyken 
barneverntjenester var svært høyt, med over 20 prosent sykefravær i begge tjenestene i 2019. Sykefraværet i 
tjenesten er illustrert i Figur 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avdelingslederne har det personalmessige ansvaret for å følge opp sykemeldte ansatte, og disse opplever at 
kommunen har gode rutiner for oppfølging av sykemeldte. Revisjonen får opplyst at alle ansatte og fagledere siden 
januar 2021 har fått tilbud om oppfølging fra bedriftshelsetjenesten (BHT), enten i grupper eller individuelt. 
Oppfølgingen er særlig knyttet til ulike påkjenninger de ansatte påføres gjennom arbeidet. Videre får ansatte som 
har jobbet i spesielt utfordrende saker tilbud om psykolog fra BHT. Det går likevel frem av intervju med ansatte at 
disse opplever at det i liten grad arbeides for å forebygge sykemeldinger, og at dette medfører at tjenesten heller 
må håndtere konsekvensene av sykemeldinger. Det er videre etterlyst bedre oppfølging av sykemeldinger. Av 
tiltaksbeskrivelsen for den beskrevne risikoen knyttet til sykemeldinger i barneverntjenestens risikovurdering er 
det ikke beskrevet egne tiltak for å forebygge og redusere sykefravær enn jevnlig rapportering på omfanget av 
sykefravær.  

3.3.7 Barns medvirkning 

Asker kommune har utarbeidet en rutine for barn og unges medvirkning.12 Her skildres barns rettigheter etter 
blant annet barnevernloven, FNs barnevernkonvensjon og forvaltningsloven. Videre blir det i 
prosessbeskrivelsen13 skildret at barn som er over 7 år har ubetinget uttalelsesrett etter barneloven og at det skal 
lagre eget referat fra samtalen som skal dokumentføres i barnets mappe. Gjennomgang av stikkprøvene viser flere 
eksempler på dette.   For nærmere omtale av barns medvirkning i enkeltsaker vises det til omtale i senere kapitler.  

Når det gjelder medvirkning på systemnivå får revisjonen opplyst at barneverntjenesten ikke har gjennomført 
brukerundersøkelser blant barn og unge eller foreldre/fosterforeldre de senere årene. Det er heller ikke etablert 
egne fora for brukermedvirkning. Revisjonen får opplyst at det var planlagt å opprette et brukerråd for 
barneverntjenesten i Asker bestående av barn og foreldre for sikre medvirkning fra denne gruppen i arbeidet som 
barneverntjenesten gjør. Det vises til covid-19 som årsak til at dette ikke har blitt gjennomført.    

 
12 Asker kommune. Barn og unges medvirkning. Datert: 05.12.2019 
13 Asker kommune. Barn og unges medvirkning. Ikke datert.  
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3.3.8 Økonomi 

Tall fra KOSTRA viser at Asker kommune har en andel barn med tiltak som er på samme nivå med KOSTRA-gruppe 
12 og ASSS uten Oslo (2,3 prosent). Samtidig har kommunen en netto utgift per barn i barnevernet (ca. 160 000 
kr) som er klart høyere enn både ASSS uten Oslo (ca 140 000 kr) og KOSTRA-gruppe 12 (ca 145 000 kroner). 
Barnevernleder opplever at barneverntjenesten i Asker kommune har et godt økonomisk budsjett i forhold til 
andre kommuner, spesielt når det gjelder tiltak i hjemmet 

Barneverntjenesten i gamle Asker har i mange år hatt et regnskapsmessig mindreforbruk, før tjenesten i 2020 
hadde et merforbruk på ca. tre prosent (om lag fem millioner kroner). Revisjonen får opplyst at det varierer fra år 
til år hvor store utgifter barneverntjenesten har til hjelpetiltak og omsorgstiltak og hvor store innsparingskravene 
er til virksomhetene i Asker.  Det vises til at det er vanskelig å beregne antall akutte barneverntiltak eller hvor 
mange kostnadskrevende tiltak som kommer gjennom et år. Det er også kuttet i budsjettene i barnevernet for 
2021.  

 

3.3.9 Barnevernsreform 

Barnevernreformen trer i kraft 1.1.2022 og innebærer blant annet at kommunene får økt ansvar på 
fosterhjemsområdet samt økt finansieringsansvar for plasseringstiltak i barnevernet.  

Av virksomhetsplanen til barneverntjenesten fremgår det at tjenesten skal sørge for hensiktsmessig planlegging 
av reformen i samarbeid med overordnet nivå. Alle retningslinjer og rutiner oppdateres i henhold til ny lovgivning 
og implementeres. Virksomheten skal planlegge for innføring av barnevernreformen. 14 

Asker kommune har etablert en egen prosjektgruppe som jobber med forberedelser til barnevernreformen. 
Barneverntjenestens psykologspesialist leder arbeidet, og det er i tillegg etablert en prosjektkoordinatorstilling for 
hele oppvekstsektoren som er involvert i arbeidet. Det opplyses at kommunalsjef er tett koblet på arbeidet, og at 
det er etablert regelmessige møter mellom barnevernleder, kommunalsjef og prosjektkoordinatorene for å sikre 
fremdrift og status. Det understrekes at barnevernreformen er en oppvekstreform, og at det derfor var vesentlig 
at reformen er et anliggende for kommunen som helhet.  

Prosjektet er organisert i ulike grupper for ulike deler av barneverntjenestens oppgaver, blant annet på 
fosterhjemsområdet. Revisjonen får opplyst at det gjennom prosjektet er jobbet mye med å utarbeide prosedyrer 
og rutiner for å være forberedt på reformen. Det er vist til at Røyken kommune deltok som en av tre kommuner i 
forsøksordningen der kommunen overtok statlig ansvar og oppgaver på barnevernområdet i perioden 2016-2020. 
I forbindelse med dette ble det blant annet utarbeidet materiell og rutiner på fosterhjemsområdet som er benyttet 
inn i det reformforberedende arbeidet i kommunen. I intervjuer er det gitt uttrykk for en opplevelse av at arbeidet 
med å forberede barnevernsreformen er godt ivaretatt.  

Det opplyses at barneverntjenesten har ikke fått noen ekstra ressurser til å planlegge for barnevernreformen, og 
at arbeidet må løses innenfor eksisterende rammer. I intervju er det opplyst at barneverntjenesten ønsket to 
ekstra årsverk som kunne bidra til å gjøre tjenesten klar for barnevernreformen, men at de har måtte benytte 
psykologspesialisten i barneverntjenesten til dette arbeidet. Dette medfører at psykologspesialisten må 
nedprioritere øvrige oppgaver, herunder å gi bistand inn i krevende saker og å være veileder i hjemmeteamet. Det 
er opplyst at psykologspesialisten også har trukket seg ut av SOV-gruppen som jobber med seksuelle overgrep og 
vold og familiekonfliktgruppene, og at annet faglig utviklingsarbeid er satt på vent. 

3.3.10 Barneverntjenesten under Covid-19 

Barnevernleder opplyser at hovedmålsettingen under Covid-19-pandemien har vært at alt skal håndteres så 
normalt som mulig for barn og familier. Samtidig vises det i intervjuer til at det spesielt i starten av pandemien var 
mye usikkerhet knyttet til hvordan situasjonen skulle håndteres, og at barneverntjenesten i liten grad var forberedt 
på hvordan tjenesten skulle driftes under en pandemi. Det vises samtidig til at dette var en utfordring som gjaldt 
hele samfunnet under de innledende ukene av pandemien våren 2020. Blant annet opplyses det at hjemmekontor 
ble iverksatt, men at det manglet tilgang til saksbehandlingssystemet Familia fra hjemmekontor. Revisjonen får 
opplyst at enkelte ansatte som bor utenfor kommunen måtte dele på én PC den første tiden. Det opplyses at noen 
av barneverntjenestens oppgaver ble utsatt de tre første ukene av pandemien. Barnevernleder forteller at 
tjenesten kan ha tatt for hardt i under starten av pandemien, og at barnevernet hadde for mange ansatte på 
hjemmekontor i denne perioden. Barnevernleder viser til at Bufdir etter hvert kom med tydeligere føringer knyttet 

 
14 Asker kommune, 2021. Virksomhetsplan for barneverntjenesten.  
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til hvordan barneverntjenesten skulle arbeide under pandemien, for eksempel når det kommer til gjennomføring 
av samvær og møter.  

Etter de innledende ukene i pandemien har barneverntjenesten jobbet i kohorter, som innebærer at de ansatte 
veksler på å være halvparten av tiden på hjemmekontor og halvparten av tiden på kontoret. Det presiseres at 
hjemmekontor hindrer ikke de ansatte fra å gå på et oppfølgingsmøte hos en familie.  

Revisjonen får opplyst at gjennomføring av fysiske møter har vært en prioritering under hele pandemien, spesielt 
i undersøkelsesfasen. Kommunalsjef peker på at det ble innført omfattende smitteverntiltak for ansatte i Asker 
kommune, også i barnevernet, men at barnevernet fulgte nasjonal veiledning om at møter med barn /unge skulle 
videreføres mest mulig som normal praksis. Kommunalsjef oppfatter at barnevernet hele tiden har vært 
framoverlent på å gjennomføre oppgavene sine til tross for risiko for selv å bli smittet. Samtidig er det i intervjuer 
vist til at det tidvis har vært krevende å balansere ansattes frykt for smitte med behovet for fysisk møte med 
familiene.  

Barneverntjenesten gjennomførte i mars 2020 en risikovurdering av barna med tiltak i barneverntjenesten. 
Kontaktpersonene, med bistand fra faglederne, kartla og delte sakene opp i henholdsvis grønn, gul eller rød 
kategori. Det opplyses at i perioden hvor det ikke var mulig med fysiske besøk hos familien i hjemmet, ble noen 
besøk gjennomført digitalt eller utendørs. Formen på besøket ble basert på om saken var grønn, gul eller rød. I de 
røde sakene skulle fysiske besøk prioriteres, mens i gule eller grønne saker ble besøkene gjennomført digitalt. Av 
intervjuene fremgår det at tjenesten opplever at det ble funnet hensiktsmessige løsninger knyttet til besøk under 
pandemien, selv med strenge smittevernstiltak. Revisjonen får videre opplyst at det i samarbeid med skolene ble 
etablert et skoletilbud for barna som ble vurdert med rød risiko.  

Samtidig er det vist til at det har vært en utfordring å sikre samtaler alene med barn under pandemien. Digitale 
besøk er gjennomførbart med foreldre, men er mer utfordrende med barn. Det vises til at nedstenging av skolene 
medførte usikkerhet knyttet til hvordan samtaler med barn kunne gjennomføres. På den annen side er det vist til 
at det i enkelte tilfeller er lettere å gjennomføre digital oppfølging av de litt eldre barna. Revisjonen får opplyst at 
det på fosterhjemsområdet er innført retningslinjer om at maksimalt ett av to oppfølgingsbesøk i halvåret skal 
gjennomføres digitalt.  

Revisjonen får videre opplyst at enkelte oppfølgingsbesøk har blitt utsatt eller avlyst på grunn av smittefrykt blant 
familiene, men at dette ikke har vært en vesentlig utfordring.  

I intervjuer er det uttrykt en opplevelse av at de røde og oransje sakene ble fulgt opp på en tilstrekkelig måte 
under pandemien, samtidig som det vises til at pandemien trolig har hatt en effekt på kvaliteten i tjenestene og at 
det er noen barn som ikke har blitt fulgt opp godt nok.  

Det opplyses at barnevernleder sender korte ukentlige rapporter til kommunalsjef i forbindelse med Covid-19 som 
inneholder informasjon om situasjonen knyttet til covid-19 som f.eks. antall ansatte som er på jobb, antall ansatte 
i karantene med videre. Videre opplyses det at det gjennomføres ukentlige beredskapsmøter i lederteamet i 
barneverntjenesten.  

Revisjonen viser at pandemien har medført særlige utfordringer på enkelte områder som omtales kort under. 

 

Bekymringsmeldinger 

Fra å ha noe mindre omfang av bekymringsmeldinger de tre første månedene av pandemien har utviklingen det 
siste året vært en vesentlig økning i meldinger knyttet til vold i hjemmet, foreldrenes rusbruk og barns psykiske 
helse.  

Tabell 1 viser endringer i bekymringsmeldinger fra første kvartal 2020 til første kvartal 2021. Barneverntjenesten 
mottok 369 bekymringsmeldinger i første kvartal 2021, mot 319 i første kvartal 2020, tilsvarende en økning på 15 
prosent. Revisjonen får opplyst at barneverntjenesten åpnet tilnærmet like mange undersøkelser disse to 
periodene, men at innholdet i meldingene har endret seg som det fremgår av tabellen.  

 

Tabell 1 Årsak til bekymringsmelding, første kvartal 2020 og 2021 

Innhold 2020 2021 Endring 

Vold i hjemmet/barnet utsatt for    
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Fysisk/psykisk mishandling 81 141 Økning: 75% 

 

Foreldrenes rusmisbruk 

 

53 

 

82 

 

Økning: 55% 

 

Barnets psykisk helse 

 

18 

 

29 

 

Økning: 61% 

 

Høy grad av konflikt hjemme 

 

34 

 

51 

 

Økning: 50% 

 

Barnets atferd/rus 

 

73 

 

66 

 

Nedgang: 10% 

 

Utviklingen ble i mai 2021 omtalt i lokal presse, og som følge av dette ba kommunens politikere om en orientering 
knyttet til utfordringene i barneverntjenesten. I et notat til formannskapet orienterte kommuneadministrasjonen 
om status.15 Av notatet fremgår det at utviklingen er noe mer nyansert dersom man sammenligner de fem første 
månedene i 2020 med 2021.  

Det fremgår videre at kommunedirektøren har igangsatt et arbeid basert på Kjøs-rapporten som belyser barn og 

unges psykiske helse. Det vises til at kommunens kunnskapsgrunnlag bekrefter de samme bekymringene som i 

den nasjonale rapporten gjennom at flere av meldinger til barnevernet indikerer mer alvorlige hendelser.  

Kommuneadministrasjonen opplyser i notatet at det er foreslått bevilget ekstraordinær midler til å styrke 

tjenestene og etablere et team i tertialrapport 1, og at kommunedirektøren i september vil komme tilbake til 

formannskapet hvor leder av barnevernet vil redegjøre nærmere for situasjonen og hvordan dette følges opp i 

kommunen.  

Videre vises det til at det er vedtatt tiltak i oppvekstutvalget (sak nr. 21/04772) for å møte konsekvensene for 
pandemien, mot en mer normal hverdag. 

Tiltakene er: 

• Etablere ambulerende team (barn og unge i skoler og barnehager)  

• HJEM-teamet i barnevernet (barnevernet – akuttarbeid inn mot hjemmet) 

• Videreføring av en stilling for bekymringsfullt fravær i PPT (skolefravær) 

• Psykologstilling i Barne- og familietjenesten (BFT) i familie og nettverkstjenesten (styrke psykisk 

helsearbeidet) 

 

Kommuneadministrasjonen opplyser at det arbeides videre med å vurdere nye forsterkede tiltak både nasjonalt 

og lokalt knyttet til barn og unges psykiske helse som en konsekvens av pandemien for å fange opp nye behov og 

ettervirkninger. 

Samarbeid med skoler og barnehager 

Revisjonen får opplyst at det under Covid-19-pandemien, og spesielt i den innledende fasen av pandemien, oppsto 
samarbeidsutfordringer mellom barneverntjenesten og kommunens skoler og barnehager. Fra barnevernets side 
vises det til at til at skoler og barnehager hadde en høyere forventing til veiledning fra barnevernet enn det var 
realistisk at barnevernet skulle levere. Rektorene og barnehagebestyrerne gir på sin side uttrykk for at 
barneverntjenesten var svært lite tilgjengelig under pandemien. Flere av disse beskriver at alt samarbeid med 
barnevernet i enkeltsaker opplevdes å forsvinne under pandemien. Rektorene og barnehagebestyrene opplevde 
flere ganger bekymring for barn og unge som de fryktet at ikke ble tilstrekkelig fulgt opp under covid-19. Som 
tidligere beskrevet er barneverntjenestens vurdering at barn som ble risikovurdert som gul og rød fikk tilstrekkelig 
oppfølging.  

Revisjonen viser videre at pandemien har medført utfordringer knyttet til fristoverskridelser i undersøkelsessaker. 
Dette omtales nærmere i kapittel 6.  

 
15 Notat til referatsak. Økt pågang på barnevernet. Datert 04.06.2021 
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3.4 Vurdering 

Organisering og kompetanse 

Organiseringen av barneverntjenesten er politisk besluttet med utgangspunkt i nærhetsprinsippet. Revisjonen 
viser at barneverntjenestens organisering, med geografisk inndelte soner, oppleves å medføre en del utfordringer 
knyttet til å sikre en effektiv oppgaveutførelse og en felles praksis. Den geografiske inndelingen i nord og sør, 
medfører et særlig behov for å jobbe aktivt med å etablere felles praksis, felles målforståelse og god samhandling 
på tvers av avdelinger og geografiske soner. Revisjonens vurdering er at barneverntjenesten har 
forbedringspotensial på dette området, men merker seg samtidig at koronapandemien har vanskeliggjort dette 
arbeidet. Det fremstår derfor som særlig viktig at dette prioriteres i tiden fremover. Revisjonen mener videre det 
fremstår som fornuftig å vurdere om organiseringen av tiltaks- og omsorgsavdelingene kan gjøres på en mer 
hensiktsmessig måte når kommunen overtar et større ansvar for fosterhjemsoppfølgingen når barnevernreformen 
trer i kraft.  

Barneverntjenestens arbeid med kompetanseutvikling fremstår etter revisjonens vurdering som systematisk og 
hensiktsmessig. Revisjonen vurderer det som positivt at barneverntjenesten har god tilgang på relevant faglig og 
støttepersonell som bidrar til å sikre det faglige utviklingsarbeidet i tjenesten. Deloitte vil samtidig fremheve 
betydningen av at barneverntjenesten sikrer at støttepersonellet er tilgjengelig for begge de geografisk baserte 
avdelingene, for å ivareta målet om likeverdige tjenester i hele kommunen.  

Revisjonen viser at barneverntjenesten har en relativt stor andel saksbehandlere med kort erfaring i barnevernet, 
og at det etterlyses en større andel erfarne saksbehandlere i tjenesten. Som det fremgår av senere kapitler 
oppleves dette til dels som utfordrende for samarbeidende tjenester, blant annet når det gjelder trygghet knyttet 
til vurderinger av taushetsplikt og familienes omsorgsevne. Revisjonen vurderer at barneverntjenesten har 
etablert systemer for å følge opp mindre erfarne medarbeidere på en tilfredsstillende måte, men understreker 
samtidig betydningen av å jobbe aktivt for å beholde og rekruttere erfarent personell til barneverntjenesten.  

Rutiner og prosedyrer 

Revisjonen viser at barneverntjenesten i all hovedsak har etablert rutiner og prosedyrer som er dekkende for sine 
arbeidsprosesser. Revisjonen viser samtidig at arbeidet med å etablere felles rutiner og prosedyrer etter 
kommunesammenslåingen og å gjøre disse kjent blant de ansatte har tatt relativt lang tid, og at flertallet av 
prosessbeskrivelsene for barneverntjenestens oppgaver først er registrert i kvalitetssystemet våren 2021, i 
etterkant av oppstart av revisjonen. Det blir vist til at koronapandemien har medført utfordringer knyttet til 
tjenestens arbeid med å etablere felles rutiner, og felles forståelse av oppgaver internt i tjenesten. Revisjonen 
mener dette er særlig utfordrende når tjenesten er spredt på flere geografiske områder og en stor del av de 
ansatte har kort erfaring i barnevernet.  

Revisjonen viser at felles rutiner på tvers av de geografiske områdene ikke er tilstrekkelig implementert. Deloitte 
mener at dette medfører risiko for at kommunen ikke i tilstrekkelig grad sikrer likeverdige tjenester til utsatte barn 
og familier i alle deler av kommunen. Det opplyses at rutinene i hovedsak er overført fra gamle Asker, men at 
ansatte i begrenset grad har medvirket i å utforme eller fått opplæring i bruken av disse. Det oppleves at mye 
arbeid fremdeles gjøres på bakgrunn av tidligere praksis og til dels taus kunnskap. Revisjonen viser at dette 
medfører at det på enkelte områder er ulik praksis mellom avdelingene og at forståelsen av systemer og rutiner 
er ulik mellom ansatte avhengig av hvilken kommune de tilhørte før kommunesammenslåingen.  

Videre viser revisjonen at kvalitetssystemet til dels er lite kjent blant de ansatte, og at tjenestens rutiner og 
retningslinjer frem til våren 2021 har vært spredd på ulike systemer, herunder kommunens kvalitetssystem, 
barneverntjenestens interne fagbibliotek og barneverntjenestens fagsystem. Revisjonen merker seg at det pågår 
et arbeid med å oppdatere disse systemene og tydeliggjøre de enkelte systemenes funksjon. Dette fremstår som 
et viktig arbeid. Det er etter Deloittes vurdering behov for at barneverntjenesten i større grad sørger for at alle 
ansatte får god opplæring i kvalitetssystemet og i rutiner og prosessbeskrivelser som ligger der for å sikre at disse 
er kjent og benyttes på samme måte i hele tjenesten.  

Risikovurderinger og avvikshåndtering 

Revisjonen viser at barneverntjenesten gjennomfører årlige risikovurderinger knyttet til blant annet 
tjenestekvalitet, HMS, økonomi mv. Revisjonen vurderer at denne prosessen fremstår som egnet til å avdekke 
relevante risikoer for tjenesten. Samtidig vil revisjonen påpeke betydningen av å identifisere hensiktsmessige og 
målrettede tiltak for å håndtere risikoen. Revisjonen stiller blant annet spørsmål om tiltaket som er identifisert for 
risikoen «for mange saker og høyt arbeidspress» er tilstrekkelig for å håndtere denne risikoen, særlig i lys av at 
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tjenesten tidvis har hatt utfordringer knyttet til fristoverskridelser som følge av kapasitetsmangel (se senere 
omtale) 

Barneverntjenesten fremstår etter revisjonens vurdering å ha god oversikt når det gjelder avvik knyttet til 
lovkravene i barneverntjenesten. Barneverntjenesten har etablert systemer for å følge opp den faglige kvaliteten 
i barneverntjenesten gjennom egne fagledere og gjennomføring av jevnlige egenkontroller og oppfølging og 
veiledning av ansatte, samt gjennom stikkprøvekontroller som gjennomføres av faglederne.  

Revisjon viser imidlertid at barneverntjenesten ikke har tatt i bruk avvikssystemet i kommunens kvalitetssystem, 
og at det heller ikke er etablert andre systemer for å registrere og følge opp avvik utover det som gjelder lovkrav 
i barnevernloven. Ansatte gir i intervju uttrykk for usikkerhet når det gjelder hvordan avvik skal meldes, og en 
opplevd holdning om at avvik er noe som må påregnes i tjenesten. Dette er etter revisjonens vurdering en alvorlig 
mangel i tjenesten, og innebærer at kommunen ikke etterlever kommunelovens krav til å avdekke og følge opp 
avvik og risiko for avvik, jf. kommunelovens §25-1, bokstav c. Revisjonen vil understreke at barneverntjenesten er 
en risikoutsatt tjeneste når det gjelder blant annet ansattes sikkerhet (HMS) og personvern, i tillegg til 
tjenestekvalitet. Manglende bruk av avvikssystemet medfører betydelig risiko for at avvik ikke fanges opp og følges 
opp på en forsvarlig måte, og at sentrale forbedringsområder i tjenesten ikke identifiseres.  

Barn og familiers involvering 

Revisjonen viser at barneverntjenesten ikke har etablert egne rutiner eller arenaer for å sikre medvirkning fra barn 
og familier i form av brukerråd, brukerundersøkelser eller tilsvarende. En viktig del av internkontrollen er å avdekke 
avvik og evaluere og eventuelt forbedre system og rutiner. For å gjøre dette på en god måte er dialog og innspill 
fra brukerne viktig. Deloitte mener derfor at det må etableres tilstrekkelig med brukerinvolvering for å sikre 
tilfredsstillende internkontroll.  

Barnevernsreform  

Revisjonen vurderer at kommunen har igangsatt hensiktsmessige prosesser for å forberede tjenesten på 
implementering av barnevernreformen. Revisjonen mener det er positivt at kommunen har lagt vekt på å 
inkludere ansatte i tjenesten i arbeidet, og at kommunen også har gjennomført tiltak for å sikre forankring i hele 
oppvekstsektoren knyttet til målene for barnevernreformen.  

Covid-19 

Revisjonen vurderer det som positivt at barneverntjenesten tidlig gjennomførte risikovurderinger og tiltak for å 
sikre at de mest utsatte barna ble ivaretatt under pandemien. Revisjonen viser samtidig at covid-19-pandemien 
har medført flere utfordringer for barneverntjenesten, herunder blant annet knyttet til tilgang til fagsystemer i 
pandemiens oppstart, avklaringer og samarbeid overfor skoler og barnehager samt overholdelse av lovpålagte 
frister. Revisjonen vil påpeke betydningen av at kommunen sikrer at de risikoer og utfordringer som er avdekket 
gjennom pandemien ivaretas i fremtidige oppdateringer av beredskapsplaner og risikovurderinger for å sikre at 
utsatte barn får den hjelpen de trenger også når samfunnet er i en unntakssituasjon.   
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4 Akuttberedskap  

4.1 Problemstilling 

I dette kapittelet vil vi svare på følgende hovedproblemstilling med underproblemstillinger: 

I hvilken grad har kommunen etablert en tilfredsstillende akuttberedskap?  

Under dette: 

• Hvordan er akuttberedskapen organisert?  

• Hva er omfanget, responstid av akuttsaker?  

• I hvilken grad har kommunen etablert rutiner for akuttarbeidet? 

4.2 Revisjonskriterier 

Akuttsaker  

§ 4-6 i barnevernloven handler om midlertidige vedtak i akuttsituasjoner. Dersom et barn er uten omsorg fordi 
foreldrene er syke eller barnet er uten omsorg av andre grunner, skal barnevernstjenesten sette i verk de 
hjelpetiltak som umiddelbart er nødvendige. Slike tiltak kan ikke opprettholdes mot foreldrenes vilje. Er det fare 
for at et barn blir vesentlig skadelidende ved å forbli i hjemmet, kan barnevernadministrasjonens leder eller 
påtalemyndigheten uten samtykke fra foreldrene umiddelbart treffe midlertidig vedtak om å plassere barnet 
utenfor hjemmet. 

Akutte vedtak kan treffes på bakgrunn av at et barn er uten omsorg fordi foreldrene er syke eller barnet er uten 
omsorg av andre grunner med samtykke fra foreldre (barnevernloven §4-6, 1. ledd) eller uten samtykke fra 
foreldre dersom det er fare for at et barn blir vesentlig skadelidende ved å forbli i hjemmet (§4-6, 2. ledd). 
Akuttvedtak om plassering i institusjon uten eget samtykke kan treffes etter barnevernlovens §4-25, 2. ledd, 2. 
punktum på dersom et barn har vist alvorlige atferdsvansker.  

4.3 Datagrunnlag  

4.3.1 Omfang av akuttplasseringer 

Tabellen under viser antall akuttplasseringer Asker kommune har gjennomført i henhold til barnevernloven §§ 4-
6 og 4-25 i tidsperioden 2018-2020.  

Tabell 2 Antall akuttplasseringer i Asker kommune. Tallene for 2018 og 2019 inkluderer tidl. Røyken og Hurum 
kommuner16 

Tidsperiode Siste halvår: Antall barn 
med hjemmel i § 4-6, 1. 
ledd 

Siste halvår: Antall barn 
plassert etter § 4-6, 2. 
ledd 

Siste halvår: Antall barn 
plassert etter § 4-25, 2. 
ledd, 2. punktum 

2. halvår 2020 11 12 2 

1. halvår 2020 10 10 0 

2. halvår 2019 4 9 1 

1. halvår 2019 0 4 1 

2. halvår 2018 2 10 1 

1. halvår 2018 7 19 0 

 

 
16 Asker kommune. Barnevernets halvårsrapport 2018-2020. 
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I sin oppfølging av kommunens rapportering på barnevernområdet for 2020 påpeker Statsforvalteren at Asker 
kommune i 2020 totalt 40 vedtak om plassering etter akuttbestemmelsene i barnevernloven, §§ 4-6 og 4-25.17 
Statsforvalter understreker at dette er høye tall sammenlignet med andre kommuner.  

Stikkprøvene som er gjennomført i revisjonen viser at barneverntjenesten har foretatt minst en akuttplassering i 
alle de åtte sakene revisjonen har gjennomgått.  

I intervju pekes det på at omfanget av akuttsaker varierer, men at færre barn er blitt akuttplassert av 
barneverntjenesten de siste årene. De intervjuede tror årsaken kan være at terskelen for å akuttplassere barn er 
blitt høyere, samtidig som barneverntjenesten jobber etter metoder og strategier som fører til at familier blir fulgt 
tettere opp. Det er videre vist til at barneverntjenesten strukturerer drøftingene i saker som gjelder bruk av vold 
og seksuelle overgrep på en mer hensiktsmessig måte enn tidligere.  

4.3.2 Organisering av akuttberedskapen 

Akutte saker som ikke oppstår i en aktiv sak håndteres av avdeling for rådgivning, inntak og undersøkelser (RIU). I 
avdelingen er det 3,7 stillinger som jobber med mottak av meldinger. Revisjonen får opplyst i intervju at formålet 
med opprettelsen av mottaksteamet blant annet var å avlaste de andre teamene, blant annet for å kunne bistå i 
akutte saker. De ansatte i mottaksteamet er organisert under RIUs tre fagledere, og mottaksteamets ansatte har 
lang erfaring fra barneverntjenesten. En av de ansatte i barneverntjenestens mottaksteam arbeider også i 
barnevernsvakten.  Dersom det oppstår akuttsaker i familier som allerede er i kontakt med barneverntjenesten, 
er det avdelingen og kontaktpersonen som har ansvar for saken som også har ansvar for det akutte arbeidet.  

Asker kommune har inngått et samarbeid med Bærum kommune om felles barnevernsvakt, som har ansvaret for 
barnevernets akuttjeneste utenom barneverntjenestens kontortid. 

Videre har Asker barneverntjeneste opprettet et arenafleksibelt ressursteam, som ofte omtales som 
«hjemmeteamet». Teamet består av 3-4 ansatte, hvor tre av de ansatte er psykologspesialister og en er 
familieterapeut. Hjemmeteamet ble opprettet da Asker kommune fikk midler til å jobbe med vold i nære 
relasjoner, og ble organisatorisk plassert under kommunens barneverntjeneste. Teamet er fleksibelt og har 
mulighet til å gå inn i akutte saker. Hjemmeteamet har mulighet til å jobbe kveld, og har fagkompetanse som bidrar 
til å stabilisere den akutte situasjonen. Revisjonen får opplyst at anslagsvis litt under halvparten av sakene 
hjemmeteamet bistår i har elementer av akutt hjelp. Det er store variasjoner omfanget av hjemmeteamets hjelp, 
men at det i en typisk sak vil være oppfølging fra hjemmeteamet i 2-3 uker.  

Av intervjuene fremgår det at organiseringen av akuttarbeidet oppleves å fungere godt. Samtidig trekkes det frem 
at mottaksteamet bistår mindre i akuttsaker enn det som var intensjonen, noe som knyttes til mangel på kapasitet. 
Videre fremkommer det i intervju at det kan være utfordrende å samle lederteam (avdelingsledere, barnevernssjef 
og assisterende barnevernssjef) dersom det er behov for hyppige drøftinger i akutte saker. Det er også pekt på at 
det være utfordrende å vite hvilke personer som skal delta i drøftingene når saker står mellom to avdelinger.  

Barneverntjenesten i Asker kommune har inngått en avtale om vertskommunesamarbeid med Bærum kommune 
om drift av Barnevernvakten.18 Det fremgår av samarbeidsavtalen at barnevernvakten skal ivareta kommunens 
akuttberedskap for barn og unge utenom barneverntjenestenes ordinære kontortid. Hovedoppgavene er å hjelpe 
barn, unge og deres familier i akutte situasjoner på en forsvarlig måte slik at rettssikkerhet og barnets beste er 
ivaretatt.  

Barnevernvakten har kontor i Bærum kommune, og det er Bærum kommune som har arbeidsgiveransvar, samt 
faglig og administrativt ansvar for barnevernvakten. Barnevernvakten består av ca. 9 årsverk per 2020 i 
turnusordning (kveld og helg) og bakvaktsordning med plikt til utrykning (natt). Kostnadsfordelingen tar sitt 
utgangspunkt i befolkningsstørrelse. Barnevernvaktens aktivitet i kommunene står i forhold til 
finansieringsfordelingen. Asker kommunes andel av bemanningen ble i 2020 avregnet til 3,6 årsverk i forbindelse 
med aktivitetsrapportering til nasjonale myndigheter.  

I intervjuene fremgår det at samarbeidet og dialogen med barnevernvakten oppleves som god, samt at 
barnevernsvakten har god kapasitet. Avdelingen for rådgivning og undersøkelse har daglig kontakt med 
barnevernsvakten, og de ansatte har gode erfaringer med hvordan de eksempelvis skal be barnevernsvakten 
gjennomføre kontrollbesøk utenom barneverntjenestens kontortid ved behov og informasjonsutveksling. 

 
17 Statsforvalteren i Oslo og Viken. Statsforvalterens oppfølging av kommunens rapportering på barnevernområdet for 2020. Datert 
03.05.2021. 
18 Asker kommune. Samarbeidsavtale barnevernsvakten 2020-2022. Datert 10.12.2019. 
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Meldinger og informasjon mellom barnevernet og barnevernsvakten blir sendt via Digipost. Slike verktøy legger til 
rette for et godt samarbeid. 

4.3.3 Rutiner for akuttarbeidet  

Prosessen for hvordan barneverntjenesten skal gå frem i hastesaker er beskrevet i kvalitetssystemet.19 Det er 
vaktansvarlig i mottaksteamet eller kontaktperson som tar imot meldingen.  

Det fremgår videre av prosessbeskrivelsen at vaktansvarlig/kontaktperson deretter tar kontakt med leder/fagleder 
for vurdering. Avdelingsleder organiserer det videre arbeidet. All drøfting og beslutninger skal tas sammen med 
ansvarlig leder. Beslutninger om tvangsvedtak skal drøftes med barnevernssjef, assisterende barnevernssjef eller 
den som er delegert myndighet.  

I kvalitetssystemet finnes også en sjekkliste for organisering og arbeidsfordeling i en akuttsak, samt et notatark for 
akuttplassering.20  Sjekklisten innebærer punkter knyttet blant annet til hvem som skal skrive vedtaket, kontakt 
med enhet for inntak/Bufetat, hvem som skal ha kontakt med barn og foresatte og undersøke barnets nettverk. I 
prosessbeskrivelsen er det også en punktvis liste over hvilke vurderinger som skal gjennomgås i den konkrete 
situasjonen, blant annet behov for drøfting i SOV-gruppa, behov for drøfting/bistand fra politiet og kontakt med 
barnevernsvakten. Videre fremgår det av prosessbeskrivelsen at barnevernvakten kan kontaktes for eventuell 
bistand.  

Prosessbeskrivelsen viser også til at barneverntjenesten skal gjennomføre etterarbeid etter akuttplassering. Dette 
innebærer å ta kontakt med rektor/styrer i skole/barnehage og informere om hasteflyttingen. Fagleder skal så 
raskt som mulig innkalle til debrief, og barneverntjenesten skal snakke med og/eller besøke barnet innen kort tid.  

4.4 Vurdering 

Revisjonens vurdering er at akuttberedskapen i barneverntjenesten er hensiktsmessig organisert.  Revisjonen viser 
at barneverntjenesten i Asker har etablert flere aktører og samarbeidskanaler med en aktiv rolle knyttet til 
ivaretakelse av akuttarbeidet. Kommunen har et samarbeid med barnevernsvakten i Bærum som fremstår som 
velfungerende. Videre er det etablert et eget hjemmeteam i barneverntjenesten som kan bistå i akutte hendelser.  

Revisjonen vurderer det som positivt at mottaksteamet er organisert slik at de kan avlaste de øvrige teamene i 
akutte saker slik at dette ikke går på bekostning av planlagt oppfølging i pågående saker. Undersøkelsen viser at 
det varierer i hvilken grad mottaksteamet internt i barneverntjenesten har kapasitet til å bistå så mye i akuttsaker 
som intensjonen var. Det blir også pekt på at det kan være utfordrende å samle alle ledere til interne 
drøftingsmøter i akuttsaker. Revisjonen ønsker å peke på viktigheten av at barneverntjenesten har tilstrekkelig 
kapasitet til å håndtere og ivareta akutte saker parallelt med ordinære oppgaver. 

Revisjonen viser at Asker kommune har et relativt høyt antall akuttplasseringer i barneverntjenesten. I alle 
omsorgssakene hvor det er foretatt stikkprøvekontroll i revisjonen har det blitt gjennomført en eller flere 
akuttplasseringer. Revisjonen viser til at Statsforvalters har anbefalt kommunene å gjennomføre en systematisk 
gjennomgang av akutte plasseringer. Revisjonen vil understreke betydningen av at dette gjøres, slik at 
barneverntjenesten får et bedre innblikk i årsakene til akuttplasseringene og om det kan identifiseres tiltak for å 
redusere omfanget av akuttplasseringer. Revisjonen vil understreke betydningen av å sikre at barn og familier får 
rett hjelp til rett tid, og at det derfor må jobbes systematisk for å forebygge akutte plasseringer. Etter revisjonens 
vurdering kan det være hensiktsmessig om barneverntjenesten i noe større grad utarbeider planer og strategier 
for hvordan andre tiltak kan tilgjengeliggjøres og kan settes inn når det oppstår akutte situasjoner for å unngå 
hasteflytting.  

 

 
19 Asker kommune. Hastesaker. Datert 22.03.2021. 
20 Asker kommune. Notatark for akuttplassering. 
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5 Meldinger  

5.1 Problemstilling 

I dette kapittelet vil vi svare på følgende hovedproblemstilling med underproblemstillinger: 

I hvilken grad har kommunen etablert tilfredsstillende rutiner for mottak av meldinger?  

Under dette: 

• I hvilken grad er arbeidet med meldinger organisert på en hensiktsmessig måte?  

• Blir meldinger behandlet innen fristen på en uke? Ev. hvorfor ikke?  

• Blir henlagte meldinger tilstrekkelig grunngitt?  

• Blir det gitt tilbakemelding til melder (offentlig eller privat) om mottak og behandling av meldingen?  

5.2 Revisjonskriterier 

Barnevernstjenesten skal snarest, og senest innen en uke gjennomgå innkomne meldinger og vurdere om 
meldingene skal følges opp med videre undersøkelser (barnevernsloven § 4-2). Dersom barnevernstjenesten 
henlegger meldinger uten undersøkelse, skal dette begrunnes skriftlig. Begrunnelsen skal inneholde faglige 
vurderinger. Henleggelsen av åpenbart grunnløse meldinger trenger ikke å bli grunngitt.  

Barnevernstjenesten skal gi den som har sendt meldingen til barnevernstjenesten tilbakemelding. 
Tilbakemeldingen skal sendes innen tre uker etter at meldingen ble mottatt (tilbakemeldinger kan unnlates i 
tilfeller der meldingen er åpenbar grunnløs, eller der andre særlige hensyn taler mot å gi tilbakemelding).  

Tilbakemeldingen skal bekrefte at meldingen er mottatt. Dersom meldingen kommer fra en offentlig melder skal 
tilbakemeldingen også opplyse om hvorvidt det er åpnet en undersøkelsessak. Dersom det er åpnet 
undersøkelsessak, skal barnevernstjenesten gi offentlige meldere ny tilbakemelding om at undersøkelsen er 
gjennomført. Den nye tilbakemeldingen skal sendes innen tre uker etter at undersøkelsen er gjennomført og skal 
inneholde opplysninger om hvorvidt saken er henlagt, eller om barnevernstjenesten følger opp saken videre.  

Når barnevernstjenesten skal iverksette eller har iverksatt tiltak som det er nødvendig at den offentlige melder får 
kjennskap til av hensyn til videre oppfølging av barnet, kan barnevernstjenesten gi melderen tilbakemelding om 
tiltakene. 

5.3 Datagrunnlag 

Tall fra 2020 i Bufdirs kommunemonitor viser at barn med melding i forhold til innbyggere mellom 0-17 år ligger 
på 3,7 prosent i Asker kommune. Tallet for andre kommuner i KOSTRA-gruppe 12 ligger på 4,3 prosent, og 5 
prosent i landet for øvrig. Asker barneverntjeneste ligger med dette noe under landsgjennomsnittet og snittet for 
andre sammenlignbare kommuner.21  

5.3.1 Organisering og rutiner for arbeidet med bekymringsmeldinger  

Mottaksteamet i avdeling rådgivning, inntak og undersøkelse (RIU) behandler meldingene på nye og passive 
klienter innen syv dager etter mottak. Tiltaksteamene i avdelingene i nord og sør er inntaksteam for sine avdelinger 
og behandler meldingene i sine aktive saker innen syv dager etter mottak.  

Revisjonen får opplyst i intervju at mottaksteamet ble opprettet for å avlaste undersøkelsesteamene slik at disse 
kan ha fokus på å prioritere undersøkelsesarbeidet.. Det fremgår av intervju at de ansatte i mottaksteamet har 
lang erfaring fra barneverntjenesten, og at organiseringen av mottaksteamet oppleves som god. 

Rutinen for saksgangen ved mottak og behandling av meldinger beskrives i kvalitetssystemet.22 Det fremgår av 
rutinen at inntak av meldinger drøftes og avgjøres av inntaksmøte (avdelingsleders møte med fagledere) i hver 
avdeling to ganger hver uke. Der meldingen ikke kan vente til inntaksmøte, kan to ledere fortløpende beslutte å 
åpne en undersøkelse. Alle henleggelser av meldinger skal behandles på inntaksmøte. 

Inntaksteamets vurdering og konklusjon skrives inn i fanen for gjennomgang i Familia. Det skal begrunnes hvorfor 
meldingen går til undersøkelse, eller hvorfor den henlegges. Behandling av meldinger 

 
21 Tallene er hentet fra kommunemonitor utarbeidet av Bufdir: Barnevern kommunemonitor (bufdir.no)  
22 Asker kommune. Rutine for mottak og behandling av meldinger. Datert 18.03.2021. 

https://bufdir.no/statistikk_og_analyse/barnevern_kommunemonitor/#/3025
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Tabell 3 Antall bekymringsmeldinger viser omfanget av bekymringsmeldinger i Asker kommune i perioden 2018-
2020.  

Tabell 3 Antall bekymringsmeldinger23. Tallene for 2018 og 2019 inkluderer tidligere Røyken og Hurum 

Tidsperiode Antall mottatte meldinger siste halvår 

2.  halvår 2020 704 

1. halvår 2020 629 

2. halvår 2019 339 

1. halvår 2019 454 

2. halvår 2018 423 

1. halvår 2018 456 

 

I løpet av 2020 ble det innført nye retningslinjer for rapportering til Statsforvalteren av meldinger i aktive saker. 
Dette har ført til at tallet for registrerte meldinger totalt sett er høyere dette året enn ved tidligere 
rapporteringer.24  

Som det fremgår av Tabell 4 har kommunen de siste to årene hatt færre fristoverskridelser i perioden etter 
kommunesammenslåingen enn tidligere.  

Tabell 4 Oversikt over fristoverskridelser25 

Tidsperiode Antall gjennomgåtte 
meldinger siste halvår 
(A+B+C+D) 

Herav gjennomgått 
innen 1 uke 

Fristoverskridelser 

1. halvår 2020 705 703 2 

1. halvår 2020 620 615 5 

2. halvår 2019 346 345 1 

1. halvår 2019 447 434 13 

2. halvår 2018 434 427 7 

1. halvår 2018 450 444 6 

 

Det fremgår av intervju at mottaksteamet i avdeling rådgivning, inntak og undersøkelser har gode rutiner på å 
behandle bekymringsmeldinger innenfor den lovpålagte fristen. Mottaksteamet har et inntaksmøte to ganger i 
uken, hvor sakene drøftes. I møtene deltar fem ansatte fra mottaksteamet og avdelingsleder for RIU.  

De siste årene har det vært en spesielt stor økning i antall alvorlige voldsmeldinger. Den opplyses at meldinger 
som omhandler alvorlige voldssaker krever mye logistikk, forarbeid og omorganisering av de ansatte i avdeling for 
rådgivning, inntak og undersøkelse. . Som nærmere omtalt i kapittel 3.3.10 har barneverntjenesten registrert en 
betydelig økning i bekymringsmeldinger knyttet til vold i hjemmet, foreldrenes rusmisbruk, konflikt i hjemmet og 
barnets psykiske helse under covid-19-pandemien. 

Det fremgår videre av intervju at de øvrige kommunale hjelpetjenestene kan oppleve det som utfordrende å drøfte 
potensielle bekymringsmeldinger med barneverntjenesten. Det vises til at konsekvensene fører til at det meldes 

 
23 Asker kommune. Barnevernets halvårsrapportering 2018-2020. Grunnet endringer i rapporteringsretningslinjene er ikke tallene  fra 2020 
sammenlignbare med tidligere tall 
24 Statsforvalteren i Oslo og Viken. Statsforvalterens oppfølging av kommunens rapportering på barnevernområdet for 2020. Datert 
03.05.2021. 
25 Asker kommune. Barnevernets halvårsrapportering 2018-2020.  
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flere saker til barneverntjenesten enn det kanskje er grunnlag for, og at dette kunne vært unngått dersom 
barneverntjenesten hadde prioritert å ha en veiledende rolle overfor andre kommunale instanser når det gjelder 
innsending av bekymringsmeldinger. Det vises for øvrig til omtale i kapittel 9. 

Det fremgår av rutinen for saksgangen ved mottak og behandling av meldinger at alle henleggelser av meldinger 
skal behandles på inntaksmøtet mellom avdelings- og fagledere.26 Ved en eventuell henleggelse skal det vurderes 
om det skal sendes brev til foreldrene med informasjon om at barneverntjenesten har mottatt en melding og at 
meldingen er blitt henlagt. Dette bør alltid gjøres dersom foreldrene er kjent med at det er sendt en 
bekymringsmelding til barneverntjenesten. Dette bør imidlertid også vurderes i andre saker dersom det anses som 
viktig at foreldrene får vite at det er en bekymring for barnet deres.  

Det fremgår av rapportering fra Statsforvalteren at Asker barneverntjeneste har henlagt henholdsvis 15 prosent 
og 23 prosent av meldingene som er mottatt. Til sammenligning var landsgjennomsnittet for henleggelser av 
meldinger for 1. halvår 2020 13 prosent og 19 prosent i 2. halvår av 2020.  

Tabell 5 Antall henlagte meldinger 

Tidsperiode Antall henlagte meldinger siste halvår 

1. halvår 2020 92 

2. halvår 2020 52 

1. halvår 2019 72 

2. halvår 2019 81 

1. halvår 2018 56 

2. halvår 2018 52 

 

Revisjonen har gjennomført stikkprøvekontroll av åtte henlagte meldinger. Det foreligger begrunnelse for 
henleggelsen i alle tilfellene. I samtlige tilfeller er denne begrunnelsen kortfattet i form av en til to setninger.  I 
seks av åtte saker som er gjennomgått foreligger et eget gjennomgangsdokument. Revisjonen har ikke hatt tilgang 
til selve meldingen i sakene som er gjennomgått. Henleggelse begrunnes i flertallet av tilfellene med at forholdet 
vurderes å ikke falle inn under barnevernloven. I ett tilfelle er det vist til at barnet allerede mottar hjelp fra BFT og 
BUP, og i et annet tilfelle er familien oppfordret til å kontakte familievernkontoret.  

Rutinen for mottak og behandling av meldinger i kvalitetssystemet beskriver at offentlig og privat melder skal ha 
tilbakemelding om mottatt melding. Revisjonen får opplyst at avdelingen RIU ikke har fristbrudd når det gjelder 
tilbakemelding på bekymringsmeldinger, og melder får alltid en automatisk tilbakemelding om at 
bekymringsmeldingen er mottatt.  

Stikkprøvekontrollen viser at tilbakemelding til melder er gitt i alle de sju sakene som er gjennomgått som har 
kjent melder.  

  

 
26 Asker kommune. Rutine for mottak og behandling av meldinger. Datert 18.03.2021. 
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5.4 Vurdering 

Undersøkelsen viser at barneverntjenesten har opprettet et eget mottaksteam for mottak og behandling av 
bekymringsmeldinger. Revisjonen vurderer organiseringen av arbeidet med bekymringsmeldinger i Asker 
barneverntjeneste som hensiktsmessig og godt egnet til å sikre at meldinger blir fulgt opp i henhold til lovkrav og 
rutiner.   

Videre viser undersøkelsen at barneverntjenesten i Asker de siste to årene har hatt relativt få fristoverskridelser 
for behandling av bekymringsmeldinger, og at melder får tilbakemelding på mottatt melding innen fristen. 
Revisjonen merker seg at det har vært en økning i antall bekymringsmeldinger de siste årene, og at 
alvorlighetsgraden har økt. Dette kan føre til et økt press og arbeidsbelastning på barneverntjenesten. Deloitte 
vurderer det som viktig at barneverntjenesten til enhver tid sikrer at organiseringen av meldingsarbeidet i størst 
mulig grad er egnet til å ivareta omfanget og innholdet i bekymringsmeldingene til barneverntjenesten.   

Det fremgår av Statsforvalterens oppfølging av kommunens rapportering på barnevernområdet at det prosentvise 
antall henleggelser var høyere i Asker kommune enn landet for øvrig i 2020. Revisjonen har ikke identifisert 
konkrete risikoer knyttet til at for mange saker henlegges, men merker seg at begrunnelsene i henleggelsessakene 
som er gjennomgått ofte er kortfattede. Som følge av utviklingen i innholdet i bekymringsmeldingene og avviket 
mellom nivået av henleggelser i Asker sammenlignet med landet for øvrig vurderer imidlertid ser revisjonen at det 
kan være hensiktsmessig for barneverntjenesten å foreta en evaluering av henlagte meldinger for å vurdere om 
terskelen for henleggelse er riktig.  



Forvaltningsrevisjon Barnevernstjenesten Asker kommune | Undersøkelser 

 

36 
 

6 Undersøkelser  

6.1 Problemstilling 

I dette kapittelet vil vi svare på følgende hovedproblemstilling med underproblemstillinger: 

I hvilken grad har kommunen etablert tilfredsstillende rutiner for igangsetting og gjennomføring av undersøkelser?  

Under dette: 

• Blir undersøkelsene gjennomført innenfor fristen på tre (eventuelt seks) måneder?  

• Er undersøkelsene tilstrekkelig dokumenterte?  
i. Blir det utarbeidet en plan for undersøkelsene?  
ii. Blir gjennomføringen, observasjoner og konklusjoner tilstrekkelig dokumentert og kvalitetssikret?  

iii. Kommer barnets stemme tilstrekkelig frem i undersøkelsen?  

6.2 Revisjonskriterier 

Undersøkelser 

Ifølge barnevernsloven § 6-9 skal en undersøkelse gjennomføres snarest og senest innen tre måneder. I særlige 
tilfeller kan fristen være seks måneder. Fristen har gjennomføring av undersøkelser må sees i sammenheng med 
fristen for behandling av meldinger: «henlegges ikke meldinger, regnes utgangspunktet for fristen for 
gjennomføring av undersøkelser etter § 4-3 fra det tidspunkt meldingen er gjennomgått».27 

En undersøkelse er gjennomført når barnevernstjenesten har truffet et vedtak om tiltak eller saken er henlagt.  

Et godt samarbeid med foreldre og barn er svært viktig i undersøkelsesfasen. I saksbehandlingsrundskrivet fra 
Bufdir blir det anbefalt at det utarbeides en plan for hver undersøkelse. Planen skal sikre fremdrift i forhold til 
frister og kommunikasjon med familien og barnet, samt barnevernstjenestens plan for innhenting av informasjon. 
Planen for undersøkelsen kan endre seg underveis. Familien skal i så fall informeres om dette.28 

 

BVL §6-3 Det skal fremgå av vedtaket hva som er barnets synspunkt, og hvilken vekt barnets mening er tillagt. 
Hvordan barnets beste er vurdert skal også fremgå av vedtaket. dersom vedtaket fraviker fra hva som har vært 
barnets syn i saken, bør dette begrunnes. 

6.3 Datagrunnlag 

Barneverntjenesten i Asker har organisert undersøkelsesarbeidet i en egen avdeling for rådgivning og 
undersøkelse (RIU). Avdelingen er geografisk plassert i Asker sentrum og består at en avdelingsleder, tre fagledere 
samt kontaktpersoner. Til sammen utgjør dette 22 årsverk. Avdelingen undersøker bekymringsmeldinger i hele 
Asker kommune og består av ansatte fra alle de tre tidligere kommunene. Det er alltid to likeverdige 
kontaktpersoner i alle saker som RIU undersøker. Dette for å sikre kontinuitet i saker dersom en av 
kontaktpersonene blir syke, samt trygge de ansatte om at de er to om å ta vanskelige avgjørelser. I tillegg blir det 
i intervju pekt på at det er en trygghet for de som blir undersøkt.  

I tall fra 2020 i Bufdirs kommunemonitor går det fram at 3,4 prosent av barna i aldersgruppen 0-17 år har mottatt 
undersøkelse fra barnevernet i Asker kommune i 2020. Tallet for resten av Norge er 4,6 prosent. Tallet for andre 
kommuner i KOSTRA-gruppe 12 er 4,2 prosent.29 Kommunen ligger med denne noe under snittet for Norge og 
andre kommuner i samme KOSTRA-gruppe.  

I intervju får revisjonen opplyst at barneverntjenesten i Asker legger stor vekt på metodikk og bruk av verktøy for 
gjennomføring av undersøkelsene. Det er blant annet utarbeidet handbøker for ulike prosesser og metoder de 
ansatte i undersøkelsesteamene skal bruke i sitt arbeid. Disse prosedyrene er utarbeidet av en psykolog i 
tjenesten. I tillegg har kontaktpersoner og en jurist i barneverntjenesten bistått i dette arbeidet. Prosedyrene tar 

 
27 Ofstad & Skaar, s. 298 
28 Bufdir. Saksbehandlingsrundskrivet.   
29 KOSTRA-gruppe 12 er kommuner med 75 000 til 300 000 innbyggere.  
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blant annet for seg kartleggingsverktøy og metoder for samspillobservasjoner. Flere peker i intervju på at disse 
metodene er utfyllende, omfattende og grundige.  

6.3.1 Frist for undersøkelser  

I halvårsrapporteringen fra barneverntjenesten i Asker til Statsforvalter i Oslo og Viken går det fram at det de siste 
årene har vært store variasjoner i antall fristbrudd i undersøkelsessaker. I 1. halvår 2020 hadde barneverntjenesten 
en andel fristbrudd i undersøkelsessaker på over 40 prosent. Andelen var halvert andre halvår 2020, men lå 
fortsatt over 20 prosent. Samlet sett i 2020 var andelen fristbrudd i undersøkelsessaker nesten 30 prosent, mot 
et landsgjennomsnitt på om lag 5 prosent. 30 

Tabell 6 Oversikt over avsluttede undersøkelser og fristoversittelser. Tall for 2018 og 2019 inkluderer tidligere 
Røyken og Hurum kommuner 

Tidsperiode Antall avsluttede undersøkelser 
siste halvår 

Antall fristbrudd 

2. halvår 2020 336 72 

1.halvår 2020  269 119 

2.halvår 2019 275 12 

1.halvår 2019 360 7 

2.halvår 2018 382 105 

1.halvår 2018 413 74 

 

I intervju går det fram at det høye antallet fristbrudd i 2020 skyldes flere forhold. Revisjonen får blant annet opplyst 
at tjenesten under covid-19 oppfattet at undersøkelser som ble forsinket på grunn av smittevernhensyn skulle 
utvides til 6 måneder. Dette var også tilfelle i en av sakene i stikkprøvekontrollen revisjonen gjennomførte. 
Barnevernstjenesten har hatt en hovedmålsetting om at alt skal håndteres så normalt som mulig for barn og 
familier og i undersøkelsesfasen, og derfor har de gjennomført fysiske møter under hele pandemien, noe som tok 
mye tid. Etter samtale med Statsforvalter kom det frem at utvidelsene ikke ble godkjent og at de dermed ble 
registrert som fristbrudd. I intervju med barnevernsleder blir det pekt på at tjenesten kan ha stengt ned den første 
måneden i pandemien i for stor grad. En annen mulig årsak til fristbrudd som trekkes frem er feildimensjonering i 
avdelingene det første året etter kommunesammenslåingen. 

Flere av de som er intervjuet i revisjonen peker også på økende arbeidspress og økende grad av alvorlige saker 
som en årsak til fristbrudd i undersøkelsessaker. Det går fram at en utfordring for å unngå fristbrudd i 
undersøkelsessaker er at det er mer krevende å gjennomføre undersøkelser av innkomne meldinger nå enn 
tidligere. Kravene omhandler blant annet grundighet, faglighet og omfang av dokumentering. Tjenesten opplever 
også at foreldre i større grad enn tidligere stiller krav til forvaltningen og vurderingene som gjøres. Dette gjør 
undersøkelsene mer tidkrevende og omfattende, og undersøkelsen tar lengre tid.  

I intervju med de ansatte i RIU31 uttrykkes et behov for flere ansatte til å arbeide med undersøkelsessaker. 
Avdelingen har fått et større geografisk nedslagsfelt som følge av kommunesammenslåingen, og de ansatte bruker 
mye tid på transport innad i kommunen. I tillegg bruker tjenesten mye kapasitet på flere alvorlige saker enn 
tidligere. Koronapandemien har også gjort utførelsen av arbeidsoppgaver mer krevende. Som vist i kap. 5, viser 
tall at meldinger som omfatter vold og overgrep har økt det siste året. Kontaktpersonene bruker mye tid og 
ressurser på disse sakene, sammenliknet med mindre krevende saker. Til tross for at barneverntjenesten i 
forbindelse med kommunesammenslåingen fikk overført personell fra gamle Røyken og Hurum kommuner, 
beskriver de ansatte i RIU at de ikke opplever å ha blitt tilstrekkelig kompensert for økt arbeidsmengde i form av 
økt ressurser. Det er også pekt på at delvis høyt sykefravær påvirker kapasiteten i tjenesten. 

Det blir også vist til at det er utfordrende å balansere faglig metodikk og grundighet i undersøkelsene på ene siden, 
og kapasitet og frister på andre siden. Det blir uttrykt at dersom ansatte skal kunne gjennomføre undersøkelsene 
med de faglige metodene og verktøyene som det er lagt opp til i tjenesten, er dette svært tidkrevende. Som 
tidligere nevnt er det utarbeidet handbøker for de ulike prosessen og metodene som de ansatte i 

 
30 Tall fra Bufdirs kommunemonitor 
31 Alle intervjuede ansatte i avdeling RIU jobbet tidligere i gamle Asker kommune 
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undersøkelsesteamet skal bruke i sitt arbeid svært grundige og omfattende.  Dette fører til at arbeidet med 
undersøkelser preges av en kontinuerlig avveiing mellom tid og kvalitet.. Det går fram i intervju med ledelsen at 
de ansatte i RIU blir oppfordret til å vurdere alle enkeltsakene nøye, da sakene kan være av svært ulike karakter, 
og det ikke alltid kreves avansert metodikk for å gjennomføre undersøkelsen på en tilfredsstillende måte. Det blir 
vist til at det må være en bevissthet rundt når man skal bruke ulike verktøy og hvordan de anvender disse 
verktøyene. Det er også en risiko for at dette arbeidet kan bli for standardisert, og at omfanget av undersøkelsen 
ikke tilpasses meldingens innhold. Som tidligere nevnt i kapitel 3 er det også noe usikkert om alle ansatte i 
tjenesten har like god kjennskap til alle metoder og verktøy som brukes i undersøkelsessaker. I intervju blir det 
videre pekt på at det dersom man ikke er godt kjent med bruk av avansert undersøkelsesmetodikk, vil det også 
være tidkrevende å skulle benytte seg av dette, noe som igjen kan føre til fristbrudd.  

I intervju med fagleder går det fram at utfordringene knyttet til arbeidsmengde og fristbrudd har blitt tatt opp 
med Statsforvalter i Viken og Oslo og med ledelsen i barneverntjenesten i Asker. I intervju med kommunalsjef går 
det fram at man for å redusere fristbrudd for undersøkelser bestemte at man måtte frigjøre mer tid for de ansatte 
til å arbeide med å rekke undersøkelsesfrister. Det ble besluttet at ansatte i tjenesten ikke skulle delta på møter i 
tverrfaglige innsatsteam32 i en periode (se kap. 9). Denne avgjørelsen ble tatt av barnevernsleder og kommunalsjef 
etter en ukentlig rapportering til kommunalsjef som viste store fristbrudd i undersøkelsessaker. I intervju med 
barnevernleder går det fram at det utover dette ikke er satt inn spesielle tiltak for å få ned fristoverskridelsene og 
avdelingsleder for rådgivning og undersøkelser forteller at tjenesten pr. våren 2021 opplever at de har kontroll på 
fristene og at det ikke er et akutt behov for å ytterligere tiltak for å få ned fristbruddene. Revisjonen har mottatt 
dokumentasjon som viser at andelen fristbrudd er betydelig redusert i 2021, og at det i første halvår var registrert 
én fristoverskridelse av 350 saker.  

I sakene som revisjonen har gjennomgått i forbindelse med stikkprøvekontrollen er det identifisert ett brudd på 
undersøkelsesfristen, hvor det ble det brukt omtrent fire måneder på undersøkelsen.  

6.3.2 Gjennomføring av undersøkelser 

I kommunens kvalitetssystem Simpli er det utarbeidet en prosessbeskrivelse33 som punktvis tar for seg hva som er 
ansvaret til kontaktperson i en undersøkelsessak. Kontaktperson skal sørge for at det er sendt brev til melder om 
at meldingen er mottatt, lage en plan for undersøkelsen og sette av tid til møter. 

Videre i prosessbeskrivelsen går det fram at det som hovedregel skal sendes brev til familien med innkalling til 
første samtale og at ungdom over 15 år skal få et eget brev.34 Det må vurderes fra sak til sak om dette er 
hensiktsmessig. Videre skal det innhentes opplysninger fra ulike instanser. Det er utarbeidet egne maler for 
innhenting av opplysninger i en undersøkelsessak. Malene er tilgjengelige i Familia.35 Malene skal tilpasses den 
enkelte sak etter konkret vurdering fra kontaktperson.36 Videre skal det ifølge prosessbeskrivelsen gjennomføres 
observasjon av samspill mellom barn og foreldre på et hjemmebesøk og det skal gjennomføres samtaler med 
barnet. I prosessbeskrivelsen framgår det ikke hvordan dette skal dokumenteres. Neste steg er å evaluere og 
avslutte undersøkelsen. Det går også frem at det skal utarbeides en undersøkelsesrapport.37  

Undersøkelsesplan og undersøkelsesrapport  

Det har ikke blitt utarbeidet skriftlige rutiner som konkret beskriver hvor eller hvordan ansatte i 
barneverntjenesten skal utarbeide undersøkelsesplan. I Simpli er fanen «planlegging» under «undersøkelser» tom. 

Stikkprøvekontrollen som revisjonen har gjennomført viste at det er utarbeidet standardmaler for 
undersøkelsesplaner i Familia. I sakene revisjonen har kontrollert var det i liten grad utarbeidet utfyllende 
undersøkelsesplaner. Planene er enten tomme eller generisk utfylt med en «standard tekst».  

I rutinebeskrivelsen for evaluering og avslutning i undersøkelsessaker38 går det fram at det skal utarbeides en 
undersøkelsesrapport. Dersom saken henlegges skal denne sendes i saken sammen med henleggelsesvedtaket.  

I intervju med de ansatte går det fram at de oppfatter at det er sluttrapporten etter en undersøkelser som forteller 
mest om kvaliteten i undersøkelsen. Sluttrapporten skal skrives etter hver undersøkelse, hvor det skal stå hva som 

 
32 TFI-møtene er nærmere beskrevet i kap. 9 
33 Asker kommune. Undersøkelser. Datert 09.05.2021. 
34 Asker kommune. Innkalling til første møte. Datert 18.03.2021 
35 Ved bekymring for at barn utsette for seksuelle overgrep skal kontaktperson ta kontakt med leder for SOV-gruppa. Når det er bekymring 
for vold skal saken drøftes med fagleder før oppstart.  
36 Asker kommune. Innhenting av opplysninger – undersøkelser. Dater 18.03.2021 
37 Asker kommune. Konklusjon av undersøkelse. Datert 18.03.2021 
38 Asker kommune. Evaluering og avslutning – undersøkelser. Datert 18.03.2021 



Forvaltningsrevisjon Barnevernstjenesten Asker kommune | Undersøkelser 

 

39 
 

er gjort, hvor det er innhentet opplysninger fra og vurderinger av barnets fungering, foreldrenes omsorgsutøvelse, 
forhold i og rundt familien og en samlet konklusjon. Her dokumenteres også andre forhold som rus, økonomi, vold 
osv.  

Det opplyses at det ikke alltid utarbeides sluttrapport i undersøkelsessakene. Dette bekreftes i 
stikkprøvegjennomgangen, som viser at det ikke var utarbeidet sluttrapport fra undersøkelsen i alle sakene.  

Revisjonen får også opplyst at på grunn av tidspress blir de ansatte nødt til å nedprioritere oppgaver som ikke er 
lovpålagte. Derfor blir sluttrapporter i liten grad ferdigstilt innenfor et ønsket tidsrom ettersom disse ikke er 
lovpålagt. Samtidig opplever de ansatte en større grad av trygghet på de vurderingene som er gjort i sakene hvor 
de rekker å skrive sluttrapport.  

I de sakene det ikke er utarbeidet undersøkelsesrapport er gjennomføringen og undersøkelsen og konklusjonene 
likevel dokumenterte gjennom blant annet grundige referater fra samtaler, interne drøftinger, skriftlige 
opplysninger fra andre aktører og observasjoner av samvær.  

I de fleste av sakene som er gjennomgått i revisjonen er det snakket med barnet. Revisjonen finner i liten grad 
eksempler i undersøkelsesdokumentasjonen på at barnets stemme er dokumentert i undersøkelsesrapport. . Flere 
av barna i stikkprøvene var under 5 år. 

 

6.4 Vurdering 

Undersøkelsen viser at barneverntjenesten i Asker kommune i 2020 hadde et stort omfang av brudd på lovkravene 
for gjennomføring av undersøkelser. For 2020 samlet sett hadde barneverntjenesten fristbrudd i 30 prosent av 
sakene. Omfanget av brudd var størst i første halvår (40 prosent). Revisjonen understreker at manglende 
gjennomføring av undersøkelser innen fristen på tre måneder eller utvidet frist på seks måneder, er brudd på 
barnevernsloven § 6-9. Dette kan ha medført at barn har blitt værende i en uforsvarlig omsorgssituasjon lengre 
enn nødvendig, uten at det blitt satt i verk tiltak for å bedre denne situasjonen. Undersøkelsen viser også at det 
oppleves som utfordrende å gjøre grundige undersøkelser med faglige metoder, uten at dette fører til fristbrudd. 
Revisjonen vil understreke viktigheten av at undersøkelser gjennomføres «snarest» og innen tre måneder, slik 
loven krever. Revisjonen merker seg samtidig at barneverntjenestens rapportering viser omfanget av fristbrudd er 
betydelig redusert i 2021, og at det i første halvår 2021 kun var én fristoverskridelse av 350 avsluttede saker.  

Revisjonen viser at brudd på lovkrav ikke inngår i barneverntjenestens risikovurdering og at det i begrenset grad 
er gjennomført ekstra tiltak for å unngå fristbrudd. Det opplyses at barneverntjenesten jobber kontinuerlig med 
dette. Revisjonens vurdering er at barneverntjenesten ikke har satt i verk tilstrekkelige tiltak for å forebygge og 
unngå fristbrudd, og at tjenesten på dette punktet ikke fullt ut har oppfylt kravene til internkontroll i 
kommunelovens §25-1.  

Samtidig merker revisjonen seg at det blir gjennomført ukentlig rapportering av barnevernleder til kommunalsjef 
i perioder med store fristbrudd, som en del av kommunens internkontroll. Revisjonen får opplyst at fristbrudd i 
undersøkelsessaker også skyldes høyt arbeidspress og delvis høyt sykefravær. Revisjonen merker seg at det har 
blitt satt inn enkelte tiltak for å adressere det høye arbeidspresset, men understreker at dette fremstår som et 
vedvarende problem i tjenesten.  

Det er ikke utarbeidet skriftlige rutiner som skildrer hvor eller hvordan ansatte i barneverntjenesten skal utarbeide 
undersøkelsesplan. Stikkprøvekontrollen viste også at dette ikke blir utarbeidet i alle saker. Revisjonen vil 
understreke at slike planer er sentrale dokumenter for å planlegge, gjennomføre og dokumentere arbeidet med 
undersøkelser i barneverntjenesten. En undersøkelsens plan skal sikre at det gjennomføres nødvendige aktiviteter 
for å bekrefte eller avkrefte meldingens innhold, og er dermed en viktig del av å sikre en forsvarlig undersøkelse. 
Utarbeidelse av undersøkelsesplan er videre en anbefaling som blant annet fremgår av rutinehåndbok for 
barneverntjenesten i kommunene. 

Det er stilles heller ikke krav i lovverket om at det skal utarbeides undersøkelsesrapport etter endt undersøkelse, 
men det er et krav om at undersøkelsens må dokumenteres. Undersøkelsen viser at undersøkelsesrapport ikke 
blir utarbeidet i alle saker, selv om ansatte opplever at det bidrar til å sikre kvaliteten på arbeidet og vurderingene 
som gjøres. Manglende undersøkelsesrapporter kan etter revisjonens vurdering medføre at relevante vurderinger 
underveis i undersøkelsene ikke tilstrekkelig dokumentert eller at vurderingsgrunnlaget blir uoversiktlig. 
Revisjonen vil derfor påpeke viktigheten av at alle vurderinger som barneverntjenesten gjør både i planlegging av 
og gjennomføring av undersøkelsen dokumenteres fortløpende, blant annet for å ivareta rettsikkerheten til barn 
og foreldre.  
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7 Hjelpetiltak  

7.1 Problemstilling 

I dette kapittelet vil vi svare på følgende hovedproblemstilling med underproblemstillinger: 

I hvilken grad har kommunen etablert system og rutiner for iverksetting og oppfølging av hjelpetiltak?  

Under dette: 

• Har kommunen tilstrekkelig med hjelpetiltak for de behovene som tjenesten opplever at familiene har?  

• Blir hjelpetiltakene iverksatt innen rimelig tid?  

• Blir det utarbeidet tiltaksplaner for alle vedtatte hjelpetiltak?  

• Blir hjelpetiltakene tilstrekkelig fulgt opp, evaluert og eventuelt korrigert?  

• Blir barns medvirkning tilfredsstillende dokumentert?  

7.2 Revisjonskriterier 

Barnevernstjenesten skal, når barnet på grunn av forholdene i hjemmet eller av andre grunner har særlig behov 
for det, sørge for å sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien (jf. barnevernsloven § 4-4).  

Målsettingen er at tiltaket skal være frivillig. Det kan likevel pålegges tre hovedkategorier39 av tiltak for en 
tidsavgrenset periode.  

• Kompenserende tiltak  

• Omsorgsendrende tiltak  

• Kontrolltiltak  

Av § 6-1 i barnevernsloven går det fram at forvaltningsloven gjelder innenfor barnevernsområdet, og at avgjørelser 
som gjelder tjenester etter barnevernsloven skal regnes som enkeltvedtak. I kapittel 5 i forvaltningsloven går det 
blant annet fram at enkeltvedtak skal grunngis (§ 24). I begrunnelsen skal det vises til de regler vedtaket bygger 
på, og de faktiske forhold som underbygger vedtaket (§ 25). I orienteringen om vedtaket til den det gjelder skal 
det også opplyses om klagetilgang, klagefrist, klageinstans og fremgangsmåte ved klage (§ 27).  

For hjelpetiltak skal barnevernstjenesten utarbeide en tidsavgrenset tiltaksplan (jf. barnevernsloven § 4-5). 
Barnevernstjenesten skal følge nøye med på hvordan det går med barnet og foreldrene og vurdere om hjelpen er 
tjenlig, eventuelt om det nødvendig med nye tiltak, eller om det er grunnlag for omsorgsovertakelse. Tiltaksplanen 
skal evalueres regelmessig.  

Tiltaksplanen er et viktig verktøy i oppfølgingsarbeidet. Ifølge retningslinjer fra departementet skal en tiltaksplan 
gjøre rede for hvilke tiltak som er satt i verk, formålet med tiltakene, og videre plan for oppfølging av tiltakene. 
Ettersom planen skal være tidsavgrenset, bør den opplyse når tiltaket ble fattet, og videre plan for oppfølging av 
tiltakene. I forarbeidene blir det presisert at evaluering av hjelpetiltak skal dokumenteres:  

Et siktemål med systematisk og dokumenterbare evalueringer må være å unngå at barn lever under omsorgssvikt fordi man 

viderefører, eller prøver ut, stadig nye hjelpetiltak som ikke i tilstrekkelig grad bedrer barnets situasjon.40 

 

 

  

 
39 Prop. 72 (2014-2015) L, Innst. 332 L (2014-2015) og Lovvedtak 101 (2014-2015)   
40 Ot.prp.nr.69 (2008-2009)   
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7.3 Datagrunnlag 

I tall fra 2020 i Bufdirs kommunemonitor fremgår det at 3 prosent av barn mellom 0-22 år har barnevernstiltak i 
Asker kommune. Dette er sammenfallende med tallene fra kommunene i KOSTRA-gruppe 12, som er på 3,1 
prosent, og under landsgjennomsnittet på 3,8 prosent.41 

Arbeidet med hjelpetiltak i Asker kommune er fordelt på fire team, hvorav to i avdeling for tiltak og omsorg i sone 
nord, og to i avdeling for tiltak og omsorg i sone sør. Tjenesten har også en tiltakskonsulent som et 
koordineringsansvar for innkjøp av private barnevernstjenester 

Barneverntjenestens rutine for hjelpetiltak i en barnevernssak er beskrevet i kvalitetssystemet.42 Avdelingsleder 
er ansvarlig for at rutinen er implementert og følges opp i egen avdeling. Det fremgår at formålet med 
rutinebeskrivelsen er å sikre at barneverntjenesten iverksetter hensiktsmessige og kostnadseffektive hjelpetiltak i 
tråd med barnevernsloven, og at rutinen skal bidra til at barnevernstjenesten er effektive bestillere og brukere av 
både kommunale og statlige hjelpetiltak, samt privatpersoner og eksterne leverandører som det er inngått 
rammeavtale med. Kontaktperson og fagleder har ansvar for å drøfte behovet for hjelpetiltak, og mulige tiltak kan 
også drøftes med barneverntjenestens tiltakskonsulent før beslutning om hvilket tiltak som skal tilbys den enkelte 
familie. Dersom tiltakene er omfattende og kostnadskrevende (overstiger kr. 30 000 per måned) skal saken drøftes 
med avdelingsleder.  

 

7.3.1 Tilbud om hjelpetiltak 

Rutinen for hjelpetiltak fastsetter at hjelpetiltak skal benyttes i følgende rekkefølge: 

• Kommunens egne ansatte (egenregi), for eksempel gjennom Barne- og familietjenesten. 

• Tiltak i samarbeid med andre kommuner (Bærum kommune), for eksempel MST-CAN og FFT.43 

• Statlige tiltak, for eksempel MST, PMTO.44 

• Utvidet egenregi (private oppdragstakere), for eksempel støttekontakter, tilsynspersoner, besøkshjem, 
miljøarbeidere. 

• Eksterne leverandører med rammeavtale. 

• Eksterne leverandører uten rammeavtale. 

Det foreligger ikke en egen oversikt over hvilke hjelpetiltak Asker barneverntjeneste har tilgjengelig. Asker 
kommune har igangsatt et prosjekt (ressursoptimaliseringsprosjektet) som omfatter en gjennomgang av hele 
tiltaksrekken for barn og unge i kommunen. Dette beskrives nærmere senere i kapittelet.  

Hjelpetiltak som utføres i kommunal regi utføres i all hovedsak av ansatte i Barne- og familietjenesten (BFT). BFT 
er en egen virksomhet i oppvektsektorens programområde for Barn, familie og inkludering, på lik linje med 
barneverntjenesten. Revisjonen får opplyst at kontaktpersonene i barnevernet i liten grad yter tiltak selv, da det 
ikke er kapasitet til dette.  

Det er etablert egne samarbeidsavtaler med Bærum kommune om enkelte tiltak i barnevernet. Videre kjøper 
barneverntjenesten et relativt stort omfang av barnevernstiltak fra private leverandører. Dette utgjorde i 2020 i 
overkant av 18 millioner kroner.  

Samlet sett er det i intervjuer uttrykt en opplevelse av at barneverntjenesten har tilstrekkelig tilgang til hjelpetiltak. 
Samtidig er det vist til at kommunens tilgang på tiltak i egen regi er begrenset, noe som medfører utstrakt bruk av 
private leverandører.  

Ansatte i Asker barneverntjeneste og BFT etterlyser i intervju bedre tilgang på blant annet følgende tilbud: 

• Tjenester til barn og unge med store psykiske utfordringer hvor foreldrene ikke klarer å gi tilfredsstillende 
omsorg 

• Miljøterapeutiske tiltak 

• Bistand i hjemmet 

 
41 Tallene er hentet fra kommunemonitor utarbeidet av Bufdir: Barnevern kommunemonitor (bufdir.no)  
 
42 Asker kommune. Hjelpetiltak i en barnevernssak. 12.03.2021. 
43 Multisystemic Therapy – Child abuse and neglect (MST-CAN), Funksjonell familieterapi (FFT) 
44 Parent Management Training Oregon (PMTO) 

https://bufdir.no/statistikk_og_analyse/barnevern_kommunemonitor/#/3025
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• Spissede barneverntiltak, som for eksempel MST-CAN (i barneverntjenesten) 

Under omtales barneverntjenestens tilgang på tiltak fordelt på de ulike leverandørene.  

Kommunale tiltak 

Samarbeid med Barne- og familietjenesten 

I Asker kommune er det i all hovedsak Barne- og familietjenesten (BFT) som utøver tiltaksarbeidet knyttet opp til 
barnevernsvedtak gjennom en bestiller-utfører-modell. Tiltakene utføres av to avdelinger under BFT, hhv. Familie- 
og nettverkstjenester nord og familie- og nettverkstjenester sør og midt. Disse følger de samme geografiske 
sonene som barneverntjenestens organisering. Familie- og nettverkstjenester sone nord består av fire team, 
hvorav ett bestående av sju ansatte som utelukkende jobber med barnevernstiltak, mens to av tre team i sone sør 
og midt jobber med barnevernstiltak i tillegg til andre saker.  

Forventningene og rutinene for samarbeidet mellom barnevernet og BFT er nedfelt i «Samarbeidsavtale BFT-BVT 
2021».45 . Revisjonen får opplyst at det også tidligere forelå rutiner for samarbeid mellom BFT og 
barneverntjenesten, men at det var behov for revidering av disse. Det fremgår av avtalen at denne skal sikre 
forutsigbarhet og bedre samordning av tiltak til barn og unge med vedtak etter Barnevernsloven, og skal videre 
sikre at tiltak fattet i vedtak av barnevernet igangsettes av BFT innen rimelig tid. Videre fremgår det at rutinene 
skal bidra til at partene får felles forståelse av hvilke roller og oppgaver hver enkelt har, hverandres 
rammebetingelser og hvilke forventninger partene skal ha til hverandre. 

I henhold til samarbeidsavtalen skal BFT til enhver tid skal ha minimum 10 saker per årsverk som jobber med tiltak 
på bakgrunn av barnevernvedtak. BFT skal dermed til enhver tid jobbe med totalt 120 tiltak med hjemmel i 
barnevernsloven. Responstiden på henvendelser er innen én uke, og oppstart innen to uker. For hastesaker skal 
responstiden være innen 48 timer og oppstart innen én uke. Det fremgår av intervju at avtalt bistand fra i BFT ikke 
er tilstrekkelig i forhold til barneverntjenestens behov, og at BFT ikke har mulighet til å levere mer enn de gjør i 
dag med de ressursene de har tilgjengelig. Barneverntjenesten viser til at mens BFT har kapasitet til å ta 120 
barnevernssaker, er det i avdeling for tiltak og omsorg i nord alene mer enn 300 aktive hjelpetiltak.  

Representanter fra barneverntjenesten opplyser at de opplever at det kan ta svært lang tid å få svar på 
henvisninger fra BFT og at rapporter sjelden blir tilsendt når det skal.  

Videre er det beskrevet i intervju at barneverntjenesten opplever at BFT har manglende kapasitet og til tider 
manglende kompetanse når det gjelder hjelpetiltak. Det oppleves også som utfordrende at BFT ikke har mulighet 
til å gjennomføre tiltaksarbeidet utenfor ordinær kontortid. Dette blir trukket frem som noe av årsaken til at 
barneverntjenesten i stor grad kjøper tiltak fra private leverandører.  BFT opplyser at det er sjelden de avslår et 
tiltak fordi de ikke har kompetanse. Samtidig opplever ansatte i BFT at det ikke er hensiktsmessig at samarbeidet 
går ut på å bestille konkrete metoder. Det oppleves av BFT som viktigere å ha evnen til å tilpasse seg familiens 
behov enn å levere på konkrete metoder. 

Barnevernleder beskriver i intervju at det mangler gode og effektive barnevernstiltak i kommunen, og mener at 
barnevernet bør ha sine egne tiltak i tjenesten heller enn å bestille disse fra BFT. Barnevernleder viser til at det 
oppleves som en utfordring at barneverntjenesten ikke «eier» tiltakene selv, og at dette handler om muligheten 
til å styre ressursene, kunne prioritere og oppfylle forsvarlighetskravet. Videre vises det til at det stjeler tid å skulle 
bestille tiltak fra BFT. Det blir opplevd som utfordrende at familie- og nettverkstjenesten skal arbeide både med 
barneverntiltak og lavterskeltilbud, noe som bidrar til at barneverntjenesten kjøper tjenester fra private 
leverandører.  

Representanter fra BFT uttrykker i intervju at det er viktig og riktig at tiltak ligger hos BFT, da dette fører til bedre 
samarbeid med andre tjenester. 

Det pekes i intervju på at samarbeidet mellom barneverntjenesten og BFT er preget av å være en bestiller-utfører-
modell, og i begrenset grad fremstår som et samarbeid hvor tjenestene representerer én kommune. Revisjonen 
får opplyst i intervju at samarbeidet mellom barneverntjenesten og BFT stort sett fungerer godt i enkeltsaker, men 
at det er potensial for tettere samarbeid på noen områder, og spesielt i krevende enkeltsaker kunne det med 
fordel vært mer dialog mellom tjenestene.  

 
45 Asker kommune. Samarbeidsavtale BFT-BVT 2021.  
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Det fremgår av samarbeidsavtalen at barneverntjenesten og BFT skal ha faste møter med fokus på samarbeid 
minimum to ganger i året. Avdelingsleder og teamkoordinator i BFT og fagledere, tiltakskonsulent og 
avdelingsledere i barneverntjenesten skal delta i disse møtene, mens virksomhetslederne skal innkalles ved behov. 
Samtidig gis det i intervjuer med både barneverntjenesten og BFT uttrykk for at det er for lite kommunikasjon 
mellom barneverntjenesten og BFT, og at kommunikasjonen i hovedsak er rettet mot praktiske forhold og i mindre 
grad mot felles tjenesteutvikling.  

BFT opplyser at de har opprettet en intern ressursgruppe der målet er å videreutvikle samarbeidet med 
barneverntjenesten på tvers av avdelingene i BFT.  Ressursgruppen ble i første omgang opprettet for at sone sør 
og nord i BFT skulle bli bedre kjent, og for å se på hvordan de to sonene er organisert og jobber opp mot 
barneverntjenesten. Målet har vært at de to sonene skulle kunne dra veksel på hverandre og oppnå et godt 
samarbeid med barnevernet. Revisjonen får opplyst at ressursgruppen har etterspurt bidrag fra 
barneverntjenesten, men at dette har vist seg å være en utfordring da barnevernet har vanskeligheter med å 
prioritere samarbeidet i ressursgruppen. I intervju blir det vist til at manglede deltagelse hindrer målet om bedre 
samarbeid mellom barneverntjenesten og BFT.  

På den annen side gis det i intervjuer med barneverntjenesten uttrykk for et ønske om at BFT var mer nysgjerrige 
på hva barnevernet har behov for.  

Tiltak utvidet egenregi 

I kvalitetssystemet har barneverntjenesten en rutinebeskrivelse for rekruttering, godkjenning og oppfølging av 
private oppdragstakere, kalt «tiltak utvidet egenregi».46 Dette omfatter følgende oppdrag og tiltak:  

• Støttekontakt 

• Miljøarbeider 

• Tilsynsperson 

• Besøkshjem 

• Vertskapshybel (ettervern) 

Barneverntjenestens avdeling for forvaltning, utvikling og administrasjon ved tiltakskonsulenten har et særskilt og 
generelt ansvar for å rekruttere, godkjenne og følge opp oppdragstakere. Rekrutteringen foregår ved at 
barneverntjenesten annonserer ved behov, og blir deretter kontaktet av personer som ønsker å påta seg oppdrag. 
Det er tiltakskonsulenten som hovedsakelig har ansvar for godkjenning, men denne kan også gjøres av 
kontaktpersoner, eventuelt i samarbeid med tiltakskonsulent. I intervju fremgår det at tiltakskonsulent drøfter 
eventuelle merknader på politiattesten til aktuelle oppdragstakere.  

Opplæring av oppdragstaker skjer gjennom generell informasjon om barneverntjenestens forventninger i 
forbindelse med de ulike oppdragene, og ved inngåelse av oppdragsavtale47. Ved oppstart av oppdrag får 
oppdragstaker nødvendig informasjon om barnet og familien, og hva vedkommendes mandat er i forbindelse med 
oppdraget.  

Samarbeid med Bærum kommune 

Barneverntjenesten i Asker inngått en egen samarbeidsavtale48 med Bærum kommune om tilgang til FFT og MST-
CAN49,50. Dette er tiltak som er rettet mot alvorlige og/eller komplekse barnevernssaker, som alternativ til 
plassering utenfor hjemmet. Bærum kommune eier tiltakene, og barneverntjenesten i Asker disponerer plasser i 
tiltakene. I henhold til avtalen kjøper Asker kommune tre løpende faste saker i MST-CAN ( totalt minimum fire 
saker totalt i løpet av et år), og fem løpende saker i FFT (totalt minimum 12 saker i løpet av et år).  

Det fremgår av intervju at tiltakskonsulenten i Asker barneverntjeneste har en koordinerende rolle i samarbeidet 
med Bærum kommune om MST-CAN, og at dette fungerer godt. Samtidig får revisjonen opplyst at 
barneverntjenesten noen ganger kan bruke for lang tid på å igangsette nødvendige hjelpetiltak, som for eksempel 
MST-CAN, PMTO, FFT og TFCO.51 I intervju beskriver familie- og nettverkstjenesten at barneverntjenesten i Asker 
har behov for økt kompetanse til å gå inn i tyngre tiltak. Det vises her til at det hadde vært hensiktsmessig dersom 

 
46 Asker kommune. Rutinebeskrivelse for rekruttering, godkjenning og oppfølging av private oppdragstakere. Datert 12.03.2021. 
47 Se kapittel 8.3.3 for nærmere omtale av tilsynspersoner 
48 Avtale mellom Asker kommune og Bærum kommune om disponering av plasser i MST-CAN og FFT, 2020-2024.   
49 Multisystemic Therapy – Child abuse and neglect (MST-CAN), Funksjonell familieterapi (FF) 
50 Asker kommune. Hjelpetiltak i en barnevernssak. 12.03.2021. 
51 Treatment Foster Care Oregon (TFCO), Parent Management Training Oregon (PMTO) 
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kommunen hadde valgt å utarbeide egne spissede tiltak, eid det selv og vært tettere på de øvrige tjenestene i 
kommunen.  

Statlige tiltak 

Prosessen rundt bruk av statlige tiltak er beskrevet i rutinen for hjelpetiltak i en barnevernssak i 
kvalitetssystemet.52 Det fremgår av intervju at barneverntjenesten skal ta i bruk statlige tiltak før tiltak fra private 
leverandører dersom de kommunale tiltakene er utilstrekkelig. Det er imidlertid en opplevelse av at statlige tiltak 
ofte er svært programbaserte, med få muligheter til å skreddersy tiltak.  

Kjøp av tjenester fra private leverandører  

Asker barneverntjeneste har en rammeavtale med 12 private leverandører om omsorgsendrende tiltak, 
kompenserende tiltak, kontrolltiltak, stabiliserende tiltak og tiltak for massive og sammensatte problemer. I 
kvalitetssystemet er det oversikt over de private leverandørene barneverntjenesten benytter og hvilke tiltak de 
har i henhold til rammeavtale.53 Det fremgår av intervju at rammeavtalene varer i to år, med mulighet for 
forlengelse på ett og ett år inntil to år etter den opprinnelige avtalen ble inngått.  

Revisjonen har mottatt en oversikt der det går fram hvilke tiltak barneverntjenesten kjøper fra private 
leverandører. Kjøp av tjenester fra private leverandører gjelder i hovedsak omsorgsendrede tiltak. Private 
leverandører leverer også kontrolltiltak som tilsyn under samvær, uanmeldte tilsynsbesøk i hjemmet og rusprøver, 
samt kompenserende tiltak i form av samtaler og oppfølging av ungdom i hybel, praktisk hjelp og bistand hjemme 
hos familier og helgetilbud til barn og unge. Asker barneverntjeneste kjøper også noe stabiliserende tiltak og tiltak 
for familier med massive og sammensatte problemer.  

Det vises til at bruken av private leverandører i barneverntjenesten varierer og at dette avhenger av kapasiteten 
til de kommunale tjenesteleverandørene (BFT). Det siste året har barneverntjenesten opplevd en økning i kjøp av 
tjenester fra private leverandører. Dette viser også barneverntjenestens samlede oversikt over kjøp av tjenester 
fra private leverandører i 2020.54 Oversikten viser at barneverntjenesten i 2020 i all hovedsak benyttet seg av 
veiledning, miljøterapeutiske tjenester og helgeopphold fra private leverandører, noe som bli bekreftet i intervju. 
Totalt kjøpte barneverntjenesten tiltak fra private leverandører for i overkant av 18 millioner kroner fordelt på 12 
ulike leverandører i 2020.  

I intervju er det imidlertid vist til at barneverntjenesten skal bruke private tiltak i minst mulig grad, samtidig som 
det kommunale tiltaksapparatet mangler flere tiltak og fleksibilitet når det gjelder arbeidstid. Videre er det av 
enkelte vist til at  kommunikasjon og kvalitet i forbindelse med kjøp av tjenester fra private leverandører oppleves 
som bedre enn i samarbeidet med BFT. På den annen side er det vist til en bekymring for at private leverandører 
har incentiver til å gå for tungt inn i familiene, noe som gjør at familiene blir avhengig av dem fremfor å gradvis 
klare seg uten. Dette er et av argumentene som er vist til som bakgrunn for at barneverntjenesten har en 
målsetting om i større grad å vri pengebruken til mer bruk av kommunale tiltak.  

Ressursoptimaliseringsprosjekt 

Revisjonen får opplyst i intervju at det er igangsatt et prosjekt som omfatter en gjennomgang av hele tiltaksrekken 
for barn og unge i Asker kommune. Det fremgår av barneverntjenestens virksomhetsplan at det i 20201 er gitt 
oppdrag fra kommunedirektøren til oppvekstsektoren om at det som følge av barnevernreformen, rusreformen 
og psykisk helse reformen skal utredes og defineres fremtidig tiltaksvifte med tilhørende organisering av tiltak 
etter tiltakspyramiden (gult og rødt nivå). Økonomi og kompetansebehov må utredes i tillegg. I oppdraget skal 
man ta inn kunnskaper fra kartleggingsprosjektet - "Sikre effektiv tjenesteytelse, kontinuitet og tjenesteutvikling". 
Virksomheten skal iverksette en samlet tiltaksvifte som forener nasjonale føringer innenfor barnevern, psykisk 
helse og rus.  

Ressursoptimaliseringsprosjektet drives av en av rådgiverne i kommunalsjefens stab, og formålet med prosjektet 

er å se hele barn- og ungefeltet under ett, eksempelvis gjennom å se hvor mange tiltak kommunen har på grønt, 

gult og rødt nivå. Det er gjennomført analyser og kartlegginger av alle virksomhetene i programområdet for barn, 

familie og inkludering, og noe av formålet er å vurdere organiseringen av tiltak for barn, unge og familier, herunder 

både barnevernstiltak og tiltak av omfattende grad der det ikke er barnevern. Prosjektet ferdigstilles høsten 2021. 

Revisjonen får opplyst at et av målene er å vurdere hvordan det kan bygges opp en tiltaks- og kompetansebase 

 
52 Asker kommune. Hjelpetiltak i en barnevernssak. 12.03.2021. 
53 Asker kommune. Hjelpetiltak i en barnevernssak. 12.03.2021. 
54 Asker kommune. Samlet oversikt over eksterne leverandører. 
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som ivaretar barnevernstiltak og andre helsefaglige tiltak, og med det å snu ressursbruken fra private leverandører 

til større grad av kommunale tiltak. Revisjonen får opplyst at barneverntjenesten i dette prosjektet har bidratt med 

informasjon knyttet til hvilke tiltak barneverntjenesten bruker, hvilke tiltak tjenesten har tilgjengelig, hvilke tiltak 

de kjøper fra private leverandører og hvor ofte de har behov for å kjøpe tjenester fra private leverandører. 

 

7.3.2 Iverksettelse av hjelpetiltak 

Uavhengig av hvem som utøver tiltaket er barneverntjenesten oppdragsgiver og utarbeider vedtak og tiltaksplan 
før oppstart..  

Barne- og familietjenesten 

Det er utarbeidet en prosedyre for når familie- og nettverkstjenester i BFT gir tiltak for barnevernet.55 Prosedyren 
beskriver hva som skal skje når familietjenesten gir barneverntiltak til familier, og viser punktvis hvordan 
kommunikasjonen skal gå mellom familien, barnevernet og familietjenesten.  

Søknad om tiltak legges i posthyllen til barne- og familietjenesten sammen med tiltaksplanen, og eventuelle 
forhåndsdrøftinger skal kun gjøres med leder for familietjenesten. Revisjonen får opplyst i intervju at 
henvendelsene også sendes per e-post. Det fremgår videre av intervju at det varierer hvor mye informasjon 
familie- og nettverkstjenesten mottar i henvendelsene fra barneverntjenesten. Henvendelsesskjemaene er ofte 
tilstrekkelig utfylt, mens henvendelser per e-post kan bestå av korte stikkord. Familie- og nettverkstjenester tar i 
disse tilfellene kontakt med barneverntjenesten for å få mer informasjon, eller eventuelt et avklaringsmøte.   

Det fremgår av intervju at dersom familie- og nettverkstjenesten har kapasitet, fordeles henvendelsene fra 
barneverntjenesten direkte til teamene som har ansvar for barneverntiltak, dersom det ikke er forhold ved saken 
som tilsier behov for en særskilt kompetanse. I disse tilfellene kan en familieveileder bistå teamet, eller det kan 
fordeles til et annet relevant team. Det fremgår av rutinen at et eventuelt avslag på søknaden skal gis skriftlig. 
Deretter tar saksbehandler i familietjenesten kontakt med saksbehandler i barnevernet per e-post for å avtale 
første møte med familien, barnevernet og familietjenesten, og møtedato skal settes innen to uker.  

Barneverntjenesten skal lede møtet, hvor målsettingen er å bli enige om prioritering av delmål og konkretisering 
av tiltak. Familien blir bedt om å gi informert samtykke til samarbeid med andre instanser som familien er i kontakt 
med. Barnevernet har videre ansvar for å koordinere samarbeidet i familien der det er flere aktører inne, for å 
sikre felles målsetting, tydelig rolleavklaring og helhetlig arbeid.  

I oppstartsmøtet avtales også dato for første evaluering. Barneverntjenesten skriver referat og ferdigstiller 
tiltaksplan i etterkant av møtet.  

I intervjuer er det pekt på flere utfordringer knyttet til informasjonsflyten mellom barneverntjenesten og familie- 
og nettverkstjenester i forbindelse med oppstart og gjennomføring av hjelpetiltak. Familie- og nettverkstjenesten 
viser til at de ikke alltid får nødvendige opplysninger om barnet eller familien før oppstarten av en sak, og at det 
for eksempel kan være utfordringer knyttet til å få tilsendt tiltaksplan før oppstart i tiltakssaker. Det hender også 
at familie- og nettverkstjenesten ikke blir informert om ny informasjon underveis i en sak.  Videre opplyses det at 
drøftingen mellom barneverntjenesten og familie- og nettverkstjenesten før det første oppstartmøtet med 
familien sjelden finner sted. Det er vist til at dette kan resultere i kaotiske oppstartsmøter med familiene. Videre 
er det vist til at Familie- og nettverkstjenesten i en del tilfeller ikke har hatt et felles avklaringsmøte med 
barneverntjenesten om ansvars- og rollefordeling i tilfeller der barneverntjenesten har andre eksterne tiltak inne. 

Familie- og nettverkstjenester forklarer at de opplever at barnevernet i økende grad har begynt å henvise til 
taushetsplikten, noe de ikke opplevde like mye tidligere. De viser til at BFT må forholde seg til taushetsplikten i like 
stor grad som barnevernet, og at det er viktig at barnevernet og BFT snakker sammen om informasjon som kan 
være betent, men nødvendig. Det vises til at dette bidrar til at de raskere kommer til kjernen av saken. BFT peker 
på at de er satt inn som et tiltak på vegne av barnevernet, og da må BFT vite hva som skjer og hva som har skjedd 
i sakene.  

 
55 Asker kommune. Samarbeidsrutiner familietjenesten – barnevern. 06.11.2019. 
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Tiltak i egenregi 

Det fremgår av rutinebeskrivelse for rekruttering, godkjenning og oppfølging av private oppdragstakere at det skal 
inngås en oppdragsavtale med oppdragstaker før oppdragsmøte etter at et vedtak om hjelpetiltak er fattet og 
tiltaksplan er skrevet.56 Ved inngåelse av oppdragsavtaler skal følgende punkter avklares og fremkomme i saken: 

• Antall timer 

• Eventuell utgiftsgodtgjøring 

• Eventuell kilometergodtgjøring som skal bakes inn i oppdragets aktivitet med barnet 

Inngåelse av avtalen godkjennes og undertegnes av barneverntjenesten ved fagleder og oppdragstaker. Avtalen 
skal arkiveres og en kopi av avtalen legges til avdeling for administrasjon.  

Samarbeid med Bærum kommune 

Ifølge Asker kommunes rutine for hjelpetiltak skal kontaktperson ringe leder for FFT eller MST-CAN for å drøfte 
saken i forkant av oppstart. Mal for henvendelse til Bærum kommune ligger i Familia. Henvisningen sendes til 
ansvarlig veileder i Bærum kommune.  Det utarbeides en egen samarbeidsavtale mellom Asker barneverntjeneste 
og tiltakene ved oppstart av en ny sak, og tiltaksplan skal vedlegges ved bestilling.   

Statlige tiltak 

Ved iverksettelse av statlige tiltak skal kontaktperson sende søknad til Bufetat, som skal skrives på klientens sak 
og dokumentføres i mappen.  

Det inngås ikke en oppdragsavtale, men en trepartsavtale ved avtale ved plassering i institusjon. Trepartsavtalen 
blir tilsendt fra staten og skal undertegnes av barneverntjenesten ved leder for avdeling, samt statens fagteam og 
den konkrete institusjonen, som deretter arkiveres.  Ved hjemmebaserte tiltak sender staten tilsagnsbrev. 

Det skal leveres rapporter fra statens tiltak, og faktura for egenandel blir tilsendt fra Bufetat. Ansvarlig 
kontaktperson har ansvar for å kontrollere at fakturaen er korrekt før utbetaling.  

Private leverandører 

Det fremgår av barneverntjenestens rutinebeskrivelse for tiltaksplan og valg av tiltak at det fortrinnsvis skal 
benyttes tiltak fra Barne- og familietjenesten, Bufetat og tiltakene Asker har i samarbeid med Bærum, og at det 
ikke kan kjøpes eksterne tiltak før dette er prøvd.57 Kjøp av tiltak fra private leverandører må være godkjent av 
fagleder, eventuelt avdelingsleder, før tiltakskonsulent sender henvendelse til aktuelle leverandører.58 
Leverandøren skal ha minst to virkedager på å inngi tilbud. Det er tiltakskonsulenten som gjennomgår og 
videresender tilbud i enkeltsaker til kontaktperson for gjennomgang. Det fremgår av rutinen at valg av leverandør 
gjøres ut ifra vurdering om leverandør tilbyr den kompetansen som etterspørres og/eller matcher behovet 
familien har, samt leverandørens beskrivelse av hvordan de ser for seg arbeidet i familien. Dersom 
barneverntjenesten får to likelydende tilbud, vil vurderingen være knyttet til barnets beste, om vedkommende 
tiltaksperson vil passe familien og prisen på tiltaket. Tiltakskonsulenten skal deretter svare ut tilbyderne med 
begrunnelse for valgte tiltaksperson/leverandør. Det fremgår av rutinebeskrivelsen for hjelpetiltak i en 
barnevernssak at det er tiltakskonsulenten som lager den første oppdragsavtalen i saken, og deretter har 
kontaktperson ansvar for utarbeidelse av oppdragsavtalen ved endringer eller forlengelse. Maler for 
oppdragsavtale ligger i Familia. 

7.3.3 Tiltaksplaner og overføring av saker med for vedtatte hjelpetiltak  

Barnevernstjenesten utarbeider vedtak og tiltaksplan før oppstart for alle barnevernstiltak, uavhengig av hvem 
som utfører det.59 Undersøkelsesteamet i avdeling RIU skal utarbeide første utkast til tiltaksplan. Etter overføring 
til tiltaksteamet er det kontaktperson for tiltak som tar ansvar for videre utarbeidelse og oppfølging av planen. I 
intervju får revisjonen opplyst at faglederne i tiltaks- og omsorgsteamet i avdeling sør alltid skal godkjenne 
tiltaksplanene, og at ingen kontaktpersoner ferdigstiller tiltaksplaner på egenhånd. I avdeling nord er ikke alltid 
faglederne inne og godkjenner tiltaksplanen.  

Når en sak skal overføres fra undersøkelsesteamet til et av teamene for tiltak gir kontaktpersonens fagleder i RIU 
beskjed til faglederne i hhv. nord og midt/sør om at de har en sak som skal overføres. En kontaktperson på et av 
de andre teamene tar imot saken og saken overføres. Den opprinnelige saksbehandleren i RIU har et møte med 

 
56 Asker kommune. Rutinebeskrivelse for rekruttering, godkjenning og oppfølging av private oppdragstakere. Datert 12.03.2021. 
57 Asker kommune. Prosessbeskrivelse for tiltaksplan/valg av tilta. 25.05.2021 
58 Asker kommune. Hjelpetiltak i en barnevernssak. 12.03.2021. 
59 Asker kommune. Hjelpetiltak i en barnevernssak. 12.03.2021. 
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den nye saksbehandleren i det andre teamet. Dersom kontaktpersonen ikke har lang erfaring fra 
barneverntjenesten, skal fagleder fra det aktuelle teamet være med på møtet. Videre gjennomføres det et 
overføringsmøte hvor barn, foreldre og kontaktpersoner fra begge team deltar, og vedtak og tiltaksplan 
gjennomgås. Saken er formelt overført etter dette møtet, og det er da den nye kontaktpersonen som har ansvar 
for saken.   

I intervjuene er det pekt på utfordringer knyttet til overføring av saker mellom undersøkelsesteam i avdeling RIU 
og tiltaksteam i avdeling nord/avdeling midt og sør. Det pekes på at det ikke er etablert en tilfredsstillende praksis 
for overføring av saker, og at ansatte i tiltaksteamene i liten grad er involvert i vurderingen av om det skal fattes 
vedtak om hjelpetiltak og i utarbeidelse av tiltaksplanene. Det pekes videre på at avdelingene i nord og sør ikke 
har lik praksis for overføring av saker. I nord har den nåværende rutinen vært praksis hele tiden. I sør har ansatte 
tidligere vært vant til å jobbe som generalister, og med å følge en sak fra bekymringsmelding til avslutning av 
saken. I intervju er det pekt på at forskjellen i arbeidsmetoder kan føre til at ansatte arbeider ulikt.  

Det vises til at det i forbindelse med kommunesammenslåingen ikke ble kommunisert hva som var prosedyrene 
for overgangen mellom teamene. Revisjonen får imidlertid opplyst at utfordringene i overgangen mellom 
undersøkelsesteamet og tiltaksteamet har blitt tatt tak i fra lederteamet, og at det er utarbeidet en egen rutine 
for overføring av saker. Denne ligger i kvalitetssystemet og er også distribuert fysisk til de ansatte.  

Det er utarbeidet tiltaksplaner i alle de åtte stikkprøvesakene revisjonen har kontrollert. I enkelte tilfeller har det 
imidlertid gått relativt lang tid fra vedtak er fattet til tiltaksplanen foreligger. Tabellen nedenfor er en oversikt over 
antall barn i hjelpetiltak og antall barn som i hjelpetiltak som har tiltaksplan i Asker barneverntjeneste fra 2018-
2020.60 Det fremgår av tabellen at antall barn i hjelpetiltak som ikke har tiltaksplan er redusert det siste året. Asker 
kommunes rapportering til Statsforvalter viser at barneverntjenesten mangler tiltaksplaner i 6 prosent av sakene 
for 1. halvår og 7 prosent for 2. halvår i 2020.61 Tall fra Bufdirs kommunemonitor viser at dette er omtrent på nivå 
med landet for øvrig, hvor 94,2 prosent av barna hadde tiltaksplan i 2020.  

Tabell 7 Barn i hjelpetiltak med tiltaksplan 

Tidsperiode Antall barn i hjelpetiltak 
totalt (§ 4-4) 

Antall barn i hjelpetiltak 
totalt som har tiltaksplan, 
jf. § 4-5 

Antall barn i hjelpetiltak 
totalt som ikke har 
tiltaksplan, jf. § 4-5 

2. halvår 2020 448 418 30 

1. halvår 2020 433 407 26 

2. halvår 2019 445 394 51 

1. halvår 2019 511 459 52 

2. halvår 2018 549 493 56 

1. halvår 2018 546 505 41 

 

Revisjonen får opplyst i intervju at fagprogrammet Familia brukes til å se på eventuelle avvik fra lovpålagt krav, 
som manglende tiltaksplaner. Faglederne i tiltaks- og omsorgsteamet diskuterer årsakene til manglene med 
saksbehandler som er ansvarlig for saken under veiledning, og hvordan det skal jobbes for å lukke avvikene.  

7.3.4 Oppfølging, evaluering og korrigering av hjelpetiltak  

Tabellen nedenfor viser antall barn i hjelpetiltak som har tiltaksplan og som har hatt sin tiltaksplan evaluert det 
siste halvåret. Det fremgår av Statsforvalterens oppfølging av kommunens rapporteringer på barnevernområdet 
at det er henholdsvis 17 prosent og 16 prosent av tiltak med varighet utover 3 måneder som mangler evaluering 
sist halvår.62 Tall fra Bufdirs kommunemonitor viser at dette er på samme nivå som landet for øvrig. Tiltaksplanene 
er evaluert i alle de åtte stikkprøvesakene revisjonen har kontrollert. Gjennomgangen viser at det i alle sakene er 

 
60 Asker kommune. Barnevernets halvårsrapportering 2018-2020. 
61 Statsforvalteren i Oslo og Viken. Statsforvalterens oppfølging av kommunens rapportering på barnevernområdet for 2020. Datert 
03.05.2021. 
62 Statsforvalteren i Oslo og Viken. Statsforvalterens oppfølging av kommunens rapportering på barnevernområdet for 2020. Datert 
03.05.2021. 
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dokumentert vurderinger av om tiltakene har ønsket effekt, samt hvorvidt det er behov for å opprettholde eller 
endre tiltaket.  

Tabell 8 Evaluering av tiltaksplan63 

Tidsperiode Antall barn i hjelpetiltak totalt 
som har tiltaksplan, jf. § 4-5  

Antall barn som har hatt sin 
tiltaksplan evaluert siste halvår 

2. halvår 2020 418 295 

1. halvår 2020 407 276 

2. halvår 2019 394 290 

1. halvår 2019 459 264 

2. halvår 2018 493 264 

1. halvår 2018 505 296 

 

Det er ansvarlig kontaktperson som har ansvar for å holde tiltaksleverandøren løpende oppdatert om barnets 
situasjon, dersom dette kan ha påvirkning på det arbeidet tiltaket skal gjøre.64 Kontaktperson har ansvar for å 
etterspørre rapporter fra de som utfører tiltaket dersom disse ikke leveres til barneverntjenesten i henhold til 
avtalen, samt be om ny rapport dersom rapporten mangler. Videre er det kontaktperson som skal sørge for at 
det foreligger gyldig avtale med utfører av tiltaket til enhver tid.  

Hjelpetiltakene og tiltaksplanene skal evalueres av kontaktperson hver tredje måned. Dette opplyses i intervju at 
dette også ofte er tema i saksgjennomgangen mellom kontaktperson og fagleder. Videre gjennomfører faglederne 
jevnlig stikkprøver. 

Revisjonen får opplyst i intervju at tiltaksavdeling nord har stort fokus på sluttevalueringene, som er et viktig 
dokument for barnevernet og brukerne. Det vises til at det er svært viktig at kontaktpersonene dokumenterer 
arbeidet de gjør, da det handler om brukernes rettssikkerhet.  

Tiltak fra Barne- og familietjenesten 

I henhold til samarbeidsavtalen mellom barneverntjenesten og BFT har barnevernet hovedansvar for evalueringer 
og kaller inn til evalueringsmøter i tråd med tiltaksplanen.65 Barne- og familietjenesten skal ha et evalueringsmøte 
med barneverntjenesten minimum hver tredje måned i pågående saker. I evalueringsmøtet med familien, barne- 
og familietjenesten og barneverntjenesten gjennomgås måloppnåelse for de enkelte delmålene i tiltaksplanen, 
drøfting rundt om tiltaket virker eller om tiltaket skal avsluttes.  

Det fremgår videre av samarbeidsavtalen at dersom som tiltaket videreføres, skal det avtales et nytt 
evalueringsmøte om tre måneder. Dersom tiltaket avsluttes, skal det avtales en dato for felles gjennomgang av 
rapport innen tre uker. Evalueringsskjema er referat fra møtet. Rapport til barneverntjenesten skal skrives før 
avslutningsmøte, og senest to uker etter siste kontakt med familien.  

Også når det gjelder oppfølging og evaluering av tiltak er det i intervju pekt på utfordringer knyttet til 
samhandlingen mellom barneverntjenesten og familie- og nettverkstjenester når det gjelder oppfølging av 
hjelpetiltakene. Det er spesielt samarbeidet og informasjonsflyten knyttet til familiene som beskrives som 
krevende. 

I intervju gir representanter fra familie- og nettverkstjenester uttrykk for en opplevelse av at de i liten grad 
involveres i avgjørelser som tas av barneverntjenesten i saker der de er inne. Dette knyttes særlig til beslutninger 
om at saker skal avsluttes, hvor det beskrives at familie- og nettverkstjenester ofte opplever at de er mer bekymret 
enn barneverntjenesten. Familie- og nettverkstjenester viser til at de gjerne skulle ha blitt inkludert i drøftingene 
for å sikre et best mulig grunnlag for beslutningen, ettersom de er tettest på og kjenner familiene best. 

 
63 Asker kommune. Barnevernets halvårsrapportering 2018-2020.  
64 Asker kommune. Hjelpetiltak i en barnevernssak. Datert 12.03.2021. 
65 Asker kommune. Samarbeidsavtale BFT-BVT 2021. 
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Dette beskrives som særlig krevende i sone nord, der teamet i familie- og nettverkstjenester som jobber med 
barnevernssaker ikke jobber med andre saker. I sone sør jobber teamene både med barnevernssaker og 
lavterskelsaker, og kan dermed i større grad opprettholde hjelpen til familien selv om barnevernet avslutter saken.  

I intervju med både barneverntjenesten og BFT er det etterlyst større grad av sammenheng mellom lavterskeltiltak 
og tiltak i barnevernet.  

Tiltak utvidet egenregi 

Private oppdragstakere skal levere rapporter i henhold til oppdragsavtalen minimum fire ganger per år.66 
Rapporten registreres i klientmappen med dokumentnummer. Det er ansvarlig kontaktperson som har ansvar for 
å følge opp at oppdragstaker leverer rapport etter det som er avtalt i oppdragsavtalen.  

Private leverandører 

Rapporter fra private leverandører skal leveres i henhold til oppdragsavtalen og i forkant av evalueringsmøter.67 I 
saker med søsken skal leverandør utarbeide en rapport på hvert barn.  Ved mangler ved rapporten skal 
kontaktpersonen be om en ny rapport.  

Dersom leverandør ikke utfører arbeid i henhold til mandat gitt av barneverntjenesten, har kontaktperson ansvar 
for å følge dette opp med tiltakspersonen fra leverandør. Dersom det er gjentatte mangler fra leverandørens side 
over lengre tid, skal tiltakskonsulent og/eller jurist ta dette opp med leder hos leverandør. Det fremgår av intervju 
at det er tiltakskonsulenten som har ansvar for å følge opp kvaliteten på tjenestene som leveres fra private aktører. 
Tiltakskonsulenten innhenter tilbakemeldinger på tjenestene fra private leverandører fra kontaktpersonene og 
følger dette opp, og har 1-2 samarbeidsmøter med leverandørene i året. Dersom barneverntjenesten opplever at 
tjenestene som blir levert ikke er av høy nok kvalitet eller at det ikke er blitt jobbet som etterspurt, kan de si opp 
tiltaket.  

I intervju beskrives kvaliteten på private tiltak og samarbeidet med private leverandører hovedsakelig som god. 
Samtidig opplyser andre at kvaliteten kan variere noe, for eksempel som følge av at det kan oppstå uenighet 
mellom barneverntjenesten og leverandørene om timeantall til å utføre arbeidet. Det vises videre til at det kan 
være utfordrende dersom det er et gap mellom barneverntjenestens og den private leverandørens forståelse av 
problematikken som ligger til grunn for vedtaket.  

7.3.5 Barns medvirkning 

Barneverntjenesten har etablert en rutine for å sikre barn og ungdoms medvirkning i barnevernssaker. Det fremgår 
av rutinen at barn skal gis informasjon og kunne medvirke i egen sak, samt ha mulighet til å uttale seg til 
barneverntjenesten i henhold til lovverket og barnevernfaglige hensyn. Barnet skal få en forståelse for at de kan 
ha innflytelse på avgjørelser som fattes uten at barnet samtidig får noe tyngende ansvar. Barnets mening skal alltid 
fremkomme i referater og vedtak. Rutinen gjelder for alle ansatte i barneverntjenesten.  

I intervju vises det til at brukermedvirkning sitter i ryggmargen til barneverntjenesten, og barnets mening skal 
fremkomme i tiltaksplanene og evaluering av tiltakene. Dersom dette ikke fremkommer, skal det dokumenteres 
hvorfor barnets mening ikke er hensyntatt. Det opplyses at dette er etablert praksis, og vises til at malene som blir 
brukt i tiltaksarbeidet også etterspør barnets mening.  

Samtidig vises det i intervju til at det fortsatt gjenstår noe arbeid med å få alle ansatte i barneverntjenesten til å 
sørge for at barnets stemme er tilstrekkelig dokumentert.   

Ansatte i barneverntjenesten rapporterer til fagledere hver tredje måned som en del av tjenestens internkontroll, 
hvor det blant annet rapporteres på om det er snakket med barnet og dermed sikret medvirkning i alle sakene 
saksbehandleren har ansvar for.  Det opplyses at faglederne også leser evalueringer av tiltaksplaner for å påse at 
barnets stemme er inkludert. 

Det fremgår av stikkprøvekontrollen at barnets stemme i begrenset grad er dokumentert i evalueringene av 
tiltaksplanen for hjelpetiltak som revisjonen har gjennomgått.   Det er gjennomført samtaler med og/eller 
observasjoner av barna som er dokumenterte, men disse er ikke referert til i evalueringene av tiltaksplanen.   

  

 
66 Asker kommune. Hjelpetiltak i en barnevernssak. Datert 12.03.2021. 
67 Asker kommune. Hjelpetiltak i en barnevernssak. 12.03.2021. 
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7.4 Vurdering 

Tilbud om hjelpetiltak  

Samlet sett vurderer revisjonen at barneverntjenesten har tilstrekkelig tilgang på hjelpetiltak, men at 
organiseringen av hjelpetiltakene ikke er optimal. Tiltakene i barneverntjenesten leveres i hovedsak av 
avdelingene for familie- og nettverkstjenester i Barne- og familietjenesten, og av private leverandører. Revisjonen 
viser at kommunen kjøper et relativt stort omfang av barnevernstiltak fra private leverandører. Totalt beløp dette 
seg til i overkant av 18 millioner kroner i 2020. Det er gjennom revisjonen gitt uttrykk for en målsetting om å 
redusere omfanget av kjøp fra private leverandører.  

Det fremgår av undersøkelsen at barneverntjenesten ikke alltid følger retningslinjene knyttet til rekkefølgen på 
når tjenesten skal ta i bruk kommunale og private tiltak. Barneverntjenesten begrunner dette med at det 
kommunale tiltaksapparatet mangler kompetanse og fleksibilitet, noe som ofte resulterer i kjøp av tjenester fra 
private leverandører. Asker barneverntjeneste har videre ingen strategi for når tjenesten skal kjøpe private tiltak 
eller hvilke typer tiltak disse leverandørene skal dekke utover det som bestemmes av kapasiteten i barne- og 
familietjenesten. Revisjonen mener derfor at det er hensiktsmessig for kommunen å gjennomgå og etablere en 
strategi for hvilken kompetanse og hvilke hjelpetiltak kommunen skal ha i egen regi, og i hvilke tilfeller tiltakene 
skal anskaffes eksternt. Revisjonen forstår at ressursoptimaliseringsprosjektet i kommunen blant annet har dette 
som formål, og ser det som viktig at dette arbeidet resulterer i en tydeligere og mer systematisk tilnærming til 
tiltaksarbeidet i barneverntjenesten, og i sammenhengen mellom kommunens lavterskeltiltak og barnevernstiltak.   

Undersøkelsen viser etter Deloittes vurdering at samarbeidet mellom BFT og barneverntjenesten ikke i tilstrekkelig 
grad sikrer en god utnyttelse av de hjelpetiltakene kommunen besitter i egen regi. Revisjonen viser at det er 
knyttet flere utfordringer samarbeidet mellom BFT og barneverntjenesten, noe som etter Deloittes vurdering 
medfører at tjenesteapparatet fremstår silobasert og lite helhetlig, og at tjenestene i begrenset grad drar nytte av 
å være en del av samme organisasjon. Etter Deloittes vurdering indikerer også undersøkelsen at kommunen i 
begrenset grad evner sikre god sammenheng og gode overganger mellom kommunens lavterskeltilbud og 
barneverntjenesten. De nevnte utfordringene knytter seg blant annet til tjenesteutvikling, kommunikasjon og 
informasjon på systemnivå om prioritering av tiltak og behov i begge tjenestene, samt til samhandling og 
informasjonsflyt i enkeltsaker. Undersøkelsen viser videre at det er ulike oppfattelser av kompetanse og tilbud i 
både barneverntjenesten og Barne- og familietjenesten, i og at det ofte kan oppstå faglige uenigheter i 
enkeltsaker. Etter revisjonens vurdering synes dette delvis å henge sammen med manglende kjennskap og 
samhandling mellom tjenestene.  

Det er revisjonens vurdering at dette medfører risiko for at kvaliteten på tjenestene barna og familiene mottar 
svekkes.  Revisjonen vil påpeke at et sentralt mål i barnevernreformen er å sikre et godt forebyggende arbeid, og 
at det er viktig at kommunen i denne sammenheng sikrer en god sammenheng mellom sitt lavterskeltilbud og 
barneverntjenesten for å sikre tidlig innsats og rett hjelp til rett tid.  

Iverksettelse, oppfølging og evaluering av hjelpetiltak  

I alle stikkprøvene som ble gjennomført i revisjonen forelå tiltaksplan og evaluering. Undersøkelsen viser samtidig 
at henholdsvis 17 prosent av tiltak med varighet utover tre måneder manglet evaluering i 2020. Revisjonen mener 
at dette ikke er i samsvar med barnevernlovens § 4-5, som slår fast at tiltaksplanen skal evalueres regelmessig.  
Revisjonen vil understreke betydningen av å sikre at alle tiltaksplaner evalueres jevnlig for å sikre at hjelpen er 
målrettet, virksom og ivaretar barnets og familiens behov. Stikkprøvegjennomgangen viser at tiltaksplanen i 
enkelte tilfeller er utarbeidet lang tid etter at vedtaket om hjelpetiltak er fattet. Revisjonen understreker 
betydningen av at tiltaksplaner utarbeides innen kort tid etter at vedtaket er fattet.  

Undersøkelsen viser at det foreligger rutiner for iverksettelse, oppfølging og evaluering av hjelpetiltak i kommunal 
regi, men at det er forbedringspotensial knyttet til implementering av rutinene, samt informasjonsflyt og 
samhandling mellom barneverntjenesten og familie- og nettverkstjenester både i oppstarts-, gjennomførings- og 
evalueringsfasen. Revisjonens vurdering er derfor at kommunen ikke i tilstrekkelig grad utnytter potensialet i å ha 
tiltak i egen regi når det gjelder godt koordinerte og helhetlige tjenester.  

Revisjonen viser at det i noen saker vært dialog om omfanget av de private tjenestene. Revisjonen vil understreke 
betydningen av at kommunen har gode oppfølgingssystemer knyttet til at sikre at det som blir bestilt blir levert, 
særlig i det omfanget Asker kommune benytter seg av private leverandører. Det er revisjonens vurdering at Asker 
kommune har etablert gode systemer for dette.  
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Barns medvirkning 

Av barnevernloven § 6-3 a går det frem at det skal fremgå av vedtaket hva som er barnets synspunkt, og hvilken 
vekt barnets mening er tillagt, samt hvordan barnets beste er vurdert. Det er revisjonens vurdering at dette ikke 
er tilstrekkelig ivaretatt i sakene som er gjennomgått i stikkprøvekontrollen.  

Det er Deloittes vurdering at barns medvirkning ikke i tilstrekkelig grad er dokumentert i hverken tiltaksplan eller 
evaluering av tiltaksplan i stikkprøvene revisjonen har gjennomgått. Denne observasjonen understøttes av 
informasjon i intervjuene. Tjenesten opplyser at det legges stor vekt på barnets medvirkning i tjenesten. 
Revisjonen bemerker at mangel på dokumentering av barnets eventuelle medvirkning medfører at det vanskelig 
kan vurderes i hvilken grad barneverntjenesten oppfyller barnevernlovens §1-6 om barnets medvirkning.    
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8 Oppfølging av barn i fosterhjem  

8.1 Problemstilling 

I dette kapittelet vil vi svare på følgende hovedproblemstilling med underproblemstillinger: 

I hvilken grad har kommunen etablert system og rutiner for å sikre en god oppfølging og tilsyn av barn i fosterhjem?  

Under dette: 

• I hvilken grad har kommunen tilgang til tilstrekkelig med fosterhjem?  

• I hvilken grad rekrutteres fosterhjem i barnets familie og nære nettverk?  

• I hvilken grad er det etablert rutiner for godkjenning av fosterhjem?  

• I hvilken grad er det etablert tilfredsstillende rutiner knyttet til oppfølging av barns situasjon i fosterhjem?  
i. Er det etablert omsorgsplan for barna? 
ii. Blir det gjennomført tilstrekkelig med oppfølgingsbesøk?  

iii. Blir oppfølgingsbesøkene tilstrekkelig dokumenterte?  
iv. Blir barns medvirkning tilfredsstillende dokumentert?  
v. Gir barnevernstjenesten fosterforeldrene nødvendig råd og veiledning?  
vi. Er det etablert rutiner for oppfølging av biologiske foreldre?  

vii. I hvilken grad klarer kommunen å forebygge utilsiktede flyttinger?  
 

• I hvilken grad er det etablert en tilfredsstillende ordning knyttet til tilsyn med fosterhjem? 
i.  Hvordan er tilsynsordningen organisert?  
ii.  Hvordan sikrer kommunen tilfredsstillende opplæring og oppfølging av dem som har tilsynsoppgaven?  

iii.  Blir det gjennomført tilstrekkelig med tilsynsbesøk?  
iv.  Blir det rapportert fra tilsynsbesøkene og blir rapportene tilstrekkelig kontrollert og fulgt opp?  
v.  Blir barns medvirkning tilfredsstillende dokumentert?  

8.2 Revisjonskriterier 

Omsorgsovertakelse og bruk av fosterhjem  

Dersom det er alvorlige mangler ved omsorgen som et barn får, kan barnevernstjenesten overta omsorgen for et 
barn, jf. barnevernsloven § 12. Et slikt vedtak kan bare treffes når det er nødvendig ut fra den situasjonen barnet 
befinner seg i. Et slikt vedtak kan derfor ikke treffes dersom kan det skapes tilfredsstillende forhold for barnet ved 
hjelpetiltak. Et vedtak om omsorgsovertakelse skal treffes av fylkesnemnda.  

Valg av fosterhjem  

Dersom det er blir vedtatt å benytte fosterhjem skal barnevernstjenesten alltid vurdere om det er noen i barnets 
familie. I samsvar med forskrift om fosterhjem § 5 skal barnevernstjenesten i fosterhjemskommunen ha ansvaret 
for å godkjenne fosterhjem. Fosterhjemmet kan bare godkjennes dersom barnevernstjenesten har undersøkt 
fosterhjemmet og funnet at fosterforeldre oppfyller de generelle kravene til fosterforeldre (jf. § 3) og er til det 
aktuelle barnets beste (jf. § 4).  

Barnevernstjenesten skal innhente opplysninger om fosterfamiliens helsetilstand og har ansvaret for at 
fosterforeldre legger fram politiattest og for å vurdere om andre som bor i fosterhjem skal legge fram politiattest, 
jf. barnevernsloven § 6-10.  

Barnevernstjenesten i omsorgskommunen og fosterforeldrene skal inngå skriftlig avtale om barnevernstjenestens 
og fosterforeldres plikter (jf. forskrift om fosterhjem § 6). Barnevernstjenesten og fosterforeldrene skal gjennomgå 
avtalen minimum en gang i året og foreta eventuelle endringer.  eller nære nettverk som kan velges for fosterhjem 
(jf. § 22 i barnevernsloven). 

Omsorgsplan  

Barnevernstjenesten har ifølge barnevernsloven § 4-16 et løpende og helhetlig ansvar for oppfølgingen av barnet 
etter omsorgsovertakelsen, og herunder et ansvar for å følge utviklingen til barnet og foreldrene. 
Barnevernstjenesten skal vurdere om det er nødvendig med endringer eller ytterligere tiltak for barnet.  
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Ifølge § 4-15 i barnevernsloven skal barnevernstjenesten ved omsorgsovertakelsen vedta en plan for barnets 
omsorgssituasjon. Senest to år etter fylkesnemndas vedtak skal barnevernstjenesten vedta en plan for barnets 
framtidige omsorgssituasjon som ikke skal endres uten at forutsetningene for den faller bort.  

I god tid før barnet fyller 18 år, skal barnevernstjenesten i samarbeid med barnet vurdere om plasseringen skal 
opprettholdes eller om barnet skal motta andre hjelpetiltak etter fylte 18 år. Dersom barnet samtykker skal 
barnevernstjenesten utarbeide en plan for framtidige tiltak.  

Oppfølging  

Ifølge § 7 i forskrift om fosterhjem skal barnevernstjenesten i omsorgskommunen følge opp og føre kontroll med 
hvert enkelt barns situasjon i fosterhjemmet. Barnevernstjenestene skal besøke fosterhjemmet så ofte det er 
nødvending, men minimum 4 ganger i året. Dersom barnevernstjenesten vurderer forholdene i fosterhjemmet 
som gode kan barnevernstjenesten vedta at tallet besøk skal reduseres til minimum 2 ganger i året for barn som 
har vært plassert i fosterhjemmet i mer enn 2 år.  

Tilsyn  

I forskrift om fosterhjem § 8 går det fram at det skal gå klart fram av fosterhjemskommunens 
delegasjonsreglement hvilken instans i kommunen som skal føre tilsyn. Fosterhjemskommunen og 
omsorgskommunen kan inngå avtale om at omsorgskommunen skal ha ansvaret for at det blir ført tilsyn. Avtalen 
skal være skriftlig. Blir det inngått slik avtale plikter omsorgskommunen å melde fra til barnevernstjenesten i 
fosterhjemskommunen om eventuelle misforhold i fosterhjemmet.  

Fosterhjemskommunen skal gi tilsynsoppgaver til personer som er egnet til å utføre oppgaven over tid og som er 
tilstrekkelig uavhengig av barnevernstjenesten og fosterforeldrene, samt sørge for at det blir gitt tilstrekkelig 
opplæring og veiledning.  

Fosterhjemskommunen skal ved barnevernstjenestens godkjennelse av fosterhjemmet orientere både barnet og 
fosterforeldrene om kommunens ansvar for tilsynet og hvem som skal føre tilsyn med barnet. Barnet skal 
informeres om at det når som helst kan ta opp eventuelle problem i fosterhjemmet eller i forholdet til 
barnevernstjenesten.  

Kommunen skal føre tilsyn fra plasseringstidspunktet fram til barnet fyller 18 år. Det skal føres tilsyn med at barnet 
får forsvarlig omsorg i fosterhjemmet og at de forutsetninger som ble lagt til grunn for plasseringen blir fulgt opp.  

Fosterhjemskommunen skal ifølge forskrift om fosterhjem § 9 føre tilsyn med barnet så ofte som nødvendig, men 
minimum 4 ganger i året (kan reduseres til 2 ganger for barn som er fylt 15 år og som har vært plassert i 
fosterhjemmet i mer enn 2 år, og dersom barnevernstjenesten i omsorgskommune samtykker). Den som fører 
tilsyn skal legge til rette for samtale med barnet uten at fosterforeldrene er til stede.  

Den som fører tilsyn skal utarbeide rapport etter hvert tilsyn. Det skal gå fram hvilke forhold vurderingene av 
barnets situasjon bygger på. Det skal videre gå frem om det har vært samtaler med barnet, hvordan barnet er gitt 
mulighet til å uttrykke sine synspunkt, hva barnet har formidlet og om det bør innhentes ytterligere informasjon. 
Rapporten skal umiddelbart sendes til fosterhjemskommunen. Fosterhjemskommunen skal kontrollere at 
rapporten fra tilsynet gir tilstrekkelig informasjon til at formålet er ivaretatt. Endelig rapport som er godkjent av 
fosterhjemskommunen skal umiddelbart videresendes til barnevernstjenesten i omsorgskommunen, og i kopi til 
barnevernstjenesten i fosterhjemskommunen. Barnevernstjenesten i omsorgskommunen skal følge opp 
rapporten og umiddelbart sørge for å følge opp forhold som gir grunn til bekymring. Fosterhjemskommunen skal 
ved etterfølgende tilsyn kontrollere at forholdene er fulgt opp. 

8.3 Datagrunnlag 

Omsorgsarbeidet i barneverntjenesten i Asker er organisert sammen med tiltaksarbeidet i to avdelinger. Disse to 
avdelingene er lokalisert på to ulike geografiske kontorsteder. Avdelingen for tiltak og omsorg – midt og sør består 
av 22 årsverk. Tiltak og omsorg – nord består av 26 årsverk. Innad i avdelingene er de ansatte delt opp i team der 
noen team arbeider med tiltak og to team arbeider med omsorg på de ulike lokasjonene. Hvert omsorgsteam har 
en egen fagleder. Barneverntjenestens rutiner for oppfølging av fosterhjem ligger i kvalitetssystemet Simpli. I 
tillegg har tjenesten verktøy og støttemateriell på G-området.  

Som det fremgår av Tabell 9 er det i Asker kommune en noe mindre andel innbyggere i aldersgruppen 0-17 år som 
bor utenfor hjemmet enn ellers i Norge.  
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Tabell 9 Oversikt over barn som bor utenfor hjemmet68 

For året 2020 For Asker I Norge  

Barn som bor utenfor hjemmet i 
løpet året i forhold til antall 
innbyggere i aldersgruppen 0-17 år 

0,7%  1,1% 

 

8.3.1 Tilgang til/rekruttering og godkjenning av fosterhjem  

Med unntak av i familie- og nettverksplasseringer er det Bufetat rekrutterer og formidler fosterhjem for 
barneverntjenesten i Asker. Det blir også bekreftet i intervju at dette er etablert praksis.  

I intervju går det fram at det er ulike oppfatninger om tilgangen til egnede fosterhjem er tilstrekkelig. Noen 
opplever at barneverntjenesten i stor grad har får tilgang til de fosterhjemmene de har behov for. Barnevernsleder 
opplyser revisjonen om at noen barn må vente mellom 1 og 1,5 år på fosterhjemsplassering og at dette kan være 
utfordrende. Dette skyldes i flere saker at Bufetat og barneverntjenesten har ulike oppfatninger når det gjelder 
«matching» av barn og fosterhjem. Det blir pekt på at det ikke alltid er nok at fosterhjemmene kan tilby mye 
omsorg, då mange har barna har svært krevende behov. Andre forteller at de opplever at barneverntjenesten ikke 
har tilstrekkelig tilgang på fosterhjem og at det i noen saker godkjennes uegnede fosterhjem. Videre blir det pekt 
på at det ønskelig med flere fosterhjem innenfor Asker kommune og at noen barn må vente for lenge før de får 
tildelt fosterhjem. Det blir vist til eksempel der barn har måttet flytte til andre fylker selv om nærhet til skole har 
blitt vurdert som viktig av barneverntjenesten. Dette skyldes mangel på alternativer i nærområdet.  

Rekruttering i nære nettverk  

Tall fra Bufdir sin kommunemonitor viser at andel av fosterhjemstiltak i familie og nære nettverk i 2019 var 28,5 
prosent.69  Dette er en noe lavere andel enn i landet for øvrig.  

Asker barneverntjeneste har utarbeidet en rutine for forberedelser før flytting.70 Her går det fram at 
barneverntjenesten er forpliktet til å undersøke muligheten for fosterhjemsplassering innenfor familien eller 
nettverket før det gås videre med fosterhjem utenfor familien. Revisjonen kan ikke se at det er utarbeidet egne 
rutinedokument som beskriver hvordan ansatte skal undersøke muligheten fosterhjemsplassering innenfor familie 
eller nettverk i kommunes kvalitetssystem.   

I intervju får revisjonen opplyst at barneverntjenesten gjennomfører en del nettverksplasseringer og at det blir 
etterstrebet å rekruttere fosterhjem i barnets nære nettverk før man eventuelt går videre. Det blir pekt på at man 
internt i barneverntjenesten har opplevd en økende bevissthet rundt dette i lang tid og at det er et mål for 
tjenesten at flere plasseringer skal skje i familie og nettverk. Tjenesten arbeider også for å dokumentere denne 
vurderingen i større grad enn tidligere. Barneverntjenesten bruker blant annet familieråd71 og akutt familieråd i 
arbeidet med å finne fosterfamilie i familie og nettverk. I disse sakene blir det leid inn familierådkoordinator fra 
Bufetat. Revisjonen får opplyst at Asker kommune også har en egen familierådkoordinator ansatt i BFT, men at 
barneverntjenesten ikke har tett kontakt med denne koordinatoren.  

Det blir samtidig kommentert i intervju at det i noen saker ikke er uproblematiske å plassere barn i nettverk, da 
en fosterfamilie må være spesielt godt egnet til å ta imot fosterbarn.  

Revisjonen fant dokumentasjon på at nettverk og familie er vurdert i seks av de åtte sakene som ble gjennomgått. 
I noen av sakene er vurderingen dokumentert i form av referat fra interne drøftingsmøter. I andre saker går 
vurderingen fram av begjæringer eller fra referat fra samtale med foreldre og nettverk. I to av sakene finner ikke 
revisjonen dokumentasjon på at nettverk og familier er vurdert.  

Godkjenning av fosterhjem 

De fleste fosterhjemmene som blir rekruttert og formidlet av Bufetat har gjennomgått PRIDE-kurs72 . Det er 
kommunens ansvar å godkjenne fosterhjemmet spesielt for det barnet det gjelder. Denne godkjenningen skjer 
ved kontorsamtaler og hjemmebesøk i fosterhjemmet, der besøket skal dokumenteres skriftlig. Dokumentet skal 

 
68 Tallene er hentet fra kommunemonitor utarbeidet av Bufdir: Barnevern kommunemonitor (bufdir.no)  
69 Den inkluderer ikke beredskapshjem, statlige familiehjem, fosterhjem etter barnevernsloven § 4-27 eller andre fosterhjemstiltak.  
70 Asker kommune. Forberedelser før flytting. Datert 25.02.2021.  
71 Et familieråd er et møte mellom familiens private nettverk og offentlige instanser. Målet med møtet er å komme fram til en plan som skal 
bedre familiens, og da spesielt barnets, situasjon. For mer informasjon: https://www.bufdir.no/familierad/  
72 PRIDE-kurs er ett grunnkurs/opplæring av fosterforeldre med tema som skal hjelpe fosterforeldre i sin rolle. Kursene blir holdt av Bufetat.  

https://bufdir.no/statistikk_og_analyse/barnevern_kommunemonitor/#/3025
https://www.bufdir.no/familierad/
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arkiveres i fosterforeldrenes mappe. Det er utarbeidet et eget dokument for godkjenning av fosterhjem, der 
godkjenningsprosessen blir beskrevet steg for steg.73 I den første samtalen skal formalia som helseattest, 
taushetspliktskjema, politiattest, samt forventningsavklaring til arbeidsgodtgjørelse gjennomgås. Den andre 
samtalen skal gjennomføres i fosterhjemmet, der saksbehandler skal bli vist rundt i hjemmet, inkludert rommet 
som er tiltenkt fosterbarnet. Tredje steg er å kartlegge samspillet i fosterfamilien, blant annet ved bruk av video. . 
Neste steg er å gå gjennom filmen og analysere samspillet. Det femte punktet er et internt møte i 
barneverntjenesten der man skal konkludere vurderingsprosessen. Her skal familiens styrker og svakheter 
vurderes. I tillegg går det fram i rutinen at «stopp-punkt»-metoden kan brukes i konklusjonsarbeidet. Denne 
metoden innebærer blant annet at alle barnets behov skal skrives ned på en tavle i tillegg til en rekke mer generelle 
behov som f.eks. sosialt, mentalt, motorisk og samvær/kontakt med biologisk familie. Disse behovene vurderes så 
opp mot styrker og utfordringer med fosterfamiliene som har kommet fram i samtalene. Videre skal det 
gjennomføres et nytt møte med aktuell fosterfamilie, der de får informasjon om de har blitt godkjent eller 
underkjent som fosterhjem. Konklusjonen til barneverntjenesten skal alltid begrunnes på en god og forklarende 
måte og det skal utarbeides et referat som blir sendt til familien. Dersom fosterhjemmet blir godkjent, skal det 
også utarbeides en godkjenningsrapport. Videre skal det gjennomføres et avtalemøte der barneverntjenesten og 
fosterforeldre sammen går gjennom fosterhjemavtalen og andre dokument som f.eks. avtale om veiledning i 
oppstart av plassering og gjennomgang av engasjementsavtale.  

Asker barneverntjeneste har også utarbeidet dokument for fosterhjemsavtale, fosterforeldres arbeidsrettslige 
stilling, andre økonomiske ordninger, forsikringer og oppsigelse74, samt retningslinjer for forsterking av 
fosterhjem.75  

Som nevnt i kap. 3 er noe malverk og dokumentasjon lagret på gruppeområdet76 i den interne sonen til Asker 
kommune. I mappene «fosterhjem» «godkjenning» og «ordinære fosterhjem» under «matching», er det lagret to 
uferdige prosedyrer som er merket arbeidsdokumenter.   

Stikkprøvene viser at det ikke foreligger dokumentasjon på godkjenning av fosterhjem i barnets mappe i sakene 
revisjonen har gjennomgått. Av de åtte omsorgssakene som revisjonen har gjennomgått er fosterhjemmets 
godkjenning internt i barnevernstjenesten dokumentert i fem77 av sakene. I tre av sakene kunne ikke revisjonen 
finne dokumentasjon på godkjenning av fosterhjem.  

 

8.3.2 Oppfølging av barn i fosterhjem  

Omsorgsplan  

Revisjonen kan ikke se at det er utarbeidet egne rutiner for hvordan de ansatte skal utarbeide omsorgsplaner i 
Asker kommune. Omsorgsplan blir likevel nevnt i flere prosedyrebeskrivelser i kvalitetssystemet. Blant annet går 
det i dokumentet for forberedelse for fosterhjem fram at dersom barnet skal plasseres i en annen kommune må 
kontaktperson sende kopi av omsorgsplanen til fosterhjemskommunen. I rutinen for godkjenning av fosterhjem 
går det fram at et av dokumentene som skal gjennomgås med fosterfamilien i avtalemøtet, er omsorgsplanen.  

I intervju går det frem at barneverntjenesten i Asker utarbeider både midlertidig og endelig omsorgsplan i alle nye 
omsorgssaker. Både i avdelingene i nord og i sør blir omsorgsplaner gjennomgått av fagleder før de ferdigstilles. 
Dette blir i stor grad bekreftet i tallene tjenesten rapporterer til Statsforvalter i Viken, men som det fremgår av 
Tabell 10 var det en liten økning i barn som manglet omsorgsplan i 2. halvår 2020.    

Tabell 10 Oversikt over antall barn under omsorg og barn med omsorgsplan 

Tidsperiode Antall barn under omsorg totalt (§§ 
4-12 og 4-8, 2. og 3. ledd) 

Antall barn under omsorg med 
omsorgsplan  

2. halvår 2020 91 83 

1.halvår 2020 87 83 

 
73 Asker kommune. Godkjenning av fosterhjem. Ikke datert.  
74 Asker kommune. Fosterhjemsavtale, fosterforeldres arbeidsrettslige stilling, andre økonomiske ordninger, forsikringer, oppsigelse. Ikke 
datert. 
75 Asker kommune. Retningslinjer for forsterking av fosterhjem. Ikke datert.  
76 Også omtalt som «g-området»  
77 I en av disse sakene var vurderingen av nettverkshjemmet utarbeidet av bokommunen til barnet, ikke Asker kommune.  
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2.halvår 2019 92 85 

1.halvår 2019 99 93 

2.halvår 2018 98 93 

1.halvår 2018 97 95 

 

Det er utarbeidet omsorgsplan i alle de åtte stikkprøvesakene revisjonen har kontrollert. I de nyeste sakene er kun 
utarbeidet foreløpige omsorgsplaner. Samtidig viser stikkprøvekontrollen at omsorgsplanene i liten grad blir 
evaluert. Det stilles imidlertid ikke krav i regelverket om at omsorgsplanen skal evalueres. I flere av sakene er også 
omsorgsplanen nylig opprettet.  

I stikkprøvene som er gjennomgått framgår det ikke av saksmappene hvilke eventuelle hjelpetiltak 
fosterhjemmene får, eller i hvilken grad de mottar veiledning utover de lovpålagte oppfølgingsbesøkene fra 
kontaktperson.  

Gjennomføring av oppfølgingsbesøk i fosterhjem  

Barnevernstjenesten i Asker har utarbeidet en rutine for oppfølging i fosterhjem.78 Denne er tilgjengelig for de 
ansatte i kvalitetssystemet Simpli. Her går det fram at barneverntjenesten skal gjennomføre besøk i fosterhjemmet 
minimum fire ganger i året, med mindre det innenfor gjeldene regelverk er vedtatt å redusere besøk til to ganger 
per pr år, jf. Fosterhjemsforskriftens § 7.  

Kontaktpersonene rapporterer fire ganger året i hvilken grad det er fristbrudd i deres saker, dette som en del av 
tjenestenes internkontroll. Her rapporterer kontaktpersonene på ulike parameter, blant annet om det det er 
gjennomført tilstrekkelig oppfølgingsbesøk i fosterhjem i perioden for rapportering. Tabell 11 viser rapportering 
fra barneverntjenesten til Statsforvalteren i Oslo og Viken. Tallene viser at det blir gjennomført fire (eller to) 
oppfølgingsbesøk i året for de fleste av barna. Det er likevel noen barn hvert år som ikke får et tilstrekkelig antall 
oppfølgingsbesøk.   

Tabell 11 Andel saker der barn i fosterhjem ikke har fått oppfølging i tråd med lovkrav 

Tidsperiode Antall barn plassert i fosterhjem i 
mer enn 1 år 

Antall barn med oppfylt krav om 4 
(eller 2) oppfølgingsbesøk  

2.halvår 2020 83 82 

1.halvår 2020 102 95 

2.halvår 2019 106 95 

1.halvår 2019 107 105 

2.halvår 2018 114 101 

1.halvår 2018 111 99 

 

Stikkprøvene viser at det i flertallet av sakene er gjennomført tilstrekkelig med oppfølgingsbesøk i fosterhjem i 
perioden 2018-2021. Revisjonen fant likevel noen mangler i de åtte sakene. I en sak mangler det tre 
oppfølgingsbesøk fra 2018. Det framgår i resten av dokumentasjonen fra saken at barnet ble flyttet flere ganger i 
denne perioden. I en annen sak fant revisjonen dokumentasjon på tre gjennomførte oppfølgingsbesøk i 2020. I en 
tredje sak fant revisjonen bare dokumentasjon på ett gjennomført oppfølgingsbesøk i 2020. 

I intervju får revisjonen opplyst at det i noen saker blir gjennomført flere enn fire oppfølgingsbesøk i fosterhjem i 
året, men at det er ikke utarbeidet egne kriterier for å vurdere om det er behov for flere oppfølgingsbesøk enn 
fire i året. Det er opp til kontaktpersonen i hver enkelt sak å avgjøre hvor mange besøk det er behov for utover 
minimumskravet i loven for  oppfølgingsbesøk.  

I intervju blir det pekt på noen ulikheter i arbeidet med omsorgssaker mellom avdelingen i sør og avdelingen i 
nord. I avdelingen nord leser ikke fagleder gjennom rapportene fra oppfølgingsbesøk, noe som er etablert praksis 

 
78 Asker kommune. Oppfølging i fosterhjem. Datert 25.02.2021.  
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i sør. Avdelingen i sør sender også rapporten til fosterhjemsfamiliene i etterkant av besøket etter at fagleder har 
kvalitetssikret innholdet. Dette er ikke etablert praksis i nord. Denne ulikheten i praksis har blitt drøftet med 
ledelsen og faglederne og på revisjonstidspunktet ventet man på avklaring om hvilken praksis som skal være 
gjeldende i tjenesten. Videre blir det pekt at ulikheter når det det gjennomføring av arbeidsoppgaver i avdelingen 
i nord og i avdelingen i sør. Enkelte beskriver et inntrykk av at det sør er det etablert en noe tydeligere 
årsplanlegging av besøk og aktiviteter i sakene enn i nord. I intervju med ansatte går det også fram at de ansatte i 
avdelingen i sør opplever at sammenslåingen har økt kvaliteten på tjenestene til innbyggerne og bedret 
arbeidshverdagen til de ansatte. De intervjuede fra avdelingen i nord erfarer at sammenslåingen har medført et 
større arbeidspress med flere krevende saker og en strammere økonomi.  

Revisjonen får videre opplyst i intervju at covid-19 påvirket gjennomføringen av oppfølgingsbesøk i fosterhjem. I 
perioden hvor det var krevende med fysiske besøk hos familien i hjemmet, ble noen besøk gjennomført digitalt 
eller utendørs. Formen på besøket ble basert på om saken var grønn, gul eller rød etter risikovurderingen 
(beskrevet i kap. 3). I de «røde sakene» skulle fysiske besøk prioriteres, mens i «gule» eller «grønne» saker ble 
besøkene gjennomført digitalt. Ledere i tjenesten forteller at de opplever at avdelingen har funnet 
hensiktsmessige løsninger knyttet til oppfølgingsbesøk under pandemien, selv med strenge smittevernstiltak. 
Samtidig får revisjonen opplyst at det har kommet noen tilbakemeldinger fra ansatte om at det har vært vanskelig 
å sikre samtaler alene med barn på grunn av smittevern. Det blir pekt på at digitale besøk er gjennomførbart med 
foreldre, men er mer utfordrende med barn ettersom barnevernstjenesten mister muligheten til å ha en nøytral 
samtale med barnet. 

Dokumentering av oppfølgingsbesøk i fosterhjem  

I prosessbeskrivelsen for arbeidet med fosterhjem79 i Simpli er det utarbeidet beskrivelser for oppfølging av barn 
og fosterforeldre. Her går det blant annet frem at det skal skrives referat fra fosterhjemsbesøkene og at referatet 
skal gjengi temaene som ble gjennomgått i besøket.  

I intervju med ansatte går det fram at man arbeider mot å gjennomføre arbeidsoppgavene innenfor de lovpålagte 
fristene, men at de ansatte opplever at det er krevende å skulle dokumentere alt. En risiko er derfor at det 
dokumentasjonen på arbeidet kan bli utarbeidet senere enn de ansatte ønsker på grunn av høyt arbeidspress og 
stor saksmengde.  

Det opplyses videre at alle avdelingen i nord og avdelingen i sør bruker samme mal for rapportene fra 
oppfølgingsbesøk i fosterhjem. I denne malen skilles det mellom observasjon og barnevernsfaglige vurderinger. 
Dette bekreftes også i stikkprøvene.   

Revisjonen merker seg også i stikkprøvene at det i en del saker tar lang tid fra oppfølgingsbesøket har blitt 
gjennomført til dokumentasjonen foreligger i Familia. For eksempel ble et oppfølgingsbesøk gjennomført 
17.12.2020 og rapport fra oppfølgingsbesøket ble registrert i postjournal 08.03.2021.  

Dokumentering av barns medvirkning  

Stikkprøvegjennomgangen viser at barna er snakket med alene i de sakene revisjonen har kontrollert, der samtale 
alene med barnet har vært aktuelt. I fire av sakene ble det vedtatt omsorgsovertakelse for barnet kort tid etter 
fødsel. I disse sakene har det derfor ikke blitt snakket med barnet alene, men det framgår fyldige observasjoner 
om samspill mellom barn og fosterforeldre. I fire av sakene er det i stor grad snakket med barnet alene under 
oppfølgingsbesøkene. 

Stikkprøvene viser videre at kontaktpersonene i de fleste saker gjør forsøk på å snakke med barnet alene. I en del 
saker går det fram at barnet er sjenert for andre voksne enn fosterforeldrene. I en del saker blir det også vurdert 
som umulig å ha en samtale med barnet, da barnet ikke kan kommunisere på grunn av lav alder. I disse sakene blir 
kroppsspråket andre tegn på trivsel vurdert.  

Det er også utarbeidet en samtaleguide for evaluerende samtale med fosterbarn på kommunens interne sone («g-
området»). Formålet med guiden er å evaluere barnets opplevelse av sin nåværende situasjon og utvikling på 
sentrale områder. . Det fremgår ikke klart av stikkprøvekontrollen som er gjennomført i om denne guiden er 
benyttet i sakene som er gjennomgått.  

Barneverntjenesten har ikke etablert rutiner som beskriver hvordan barnet informeres om retten til tillitsperson, 
men i malen for rapport fra tilsynsbesøk er ett av punktene tilsynspersonen skal fylle inn «har du spurt om barnet 
er informert om muligheten til å ha med tillitsperson?». Dersom svaret er nei, skal tilsynsperson beskrive hvorfor 

 
79 Asker kommune. Oppfølging av fosterbarn og fosterforeldre. Ikke datert.  
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barnet ikke har fått dette spørsmålet. Ingen av stikkprøvene revisjonen har gjennomgått inneholder 
dokumentasjon på at barneverntjenesten har gitt informasjon til barnet om retten til tillitsperson fra 
kontaktperson i barnevernet. I to av sakene framgår det at det har blitt utnevnt en talsperson for barnet. 80 

Tillitsperson blir omtalt i rapport fra tilsynsfører i én sak. I denne saken går det ikke frem at barnet har fått tilbud 
om tillitsperson, men tillitspersonen blir omtalt en ett av referatene fra tilsynsbesøket 

Veiledning til fosterforeldre  

I prosessbeskrivelsen for arbeidet med fosterhjem81 i Simpli er det utarbeidet beskrivelser av oppfølging av barn 
og fosterforeldre. Her går det blant annet frem at barneverntjenesten skal sikre at fosterforeldre får tilstrekkelig 
veiledning. Veiledning kan gis av saksbehandler eller annen fagperson med relevant kompetanse. 
Barneverntjenesten skal også informere fosterforeldre om opplæringstilbud fra Bufetat.  

I intervju går det fram at noen fosterforeldre har et større behov for veiledning enn det omsorgsteamene klarer å 
tilby på nåværende tidspunkt. Flere peker derfor at det hadde vært hensiktsmessig å øke veiledningskompetansen 
i omsorgsteamene. Veiledning av fosterforeldre er en tjenestene som ofte blir kjøpt fra private leverandører. I de 
åtte sakene som er gjennomgått fremgår det ikke klart av saksmappen til barnet hvilke vurderinger som gjøres av 
familienes behov for veiledning og hvilken veiledning de faktisk får. 

Fosterhjemsforeningen gjennomførte i 2021 en undersøkelse blant over 1000 fosterhjem i Norge.82 10 av svarene 
som kom inn kom fra fosterforeldre i Asker kommune. Fosterforeldrene ble spurt om de har hatt 
samarbeidsvansker/konflikt med barneverntjenesten. Fire av ti svarte ja på dette spørsmålet. Av disse svarte alle 
at det skyldes uenighet om hva som er barnets behov og hvilke tiltak barnet og fosterhjemmet trenger.83 

Barneverntjenesten selv gjennomfører ikke brukerundersøkelsen blant fosterfamilier i Asker.  

Barneverntjenesten har ikke statistikk over antallet utilsiktede flyttinger som har blitt gjennomført i tjenesten. På 
revisjonstidspunktet finnes det heller ikke offisiell statistikk over hvor mange barn som opplever en eller flere 
utilsiktede flyttinger i løpet av den tiden de bor utenfor foreldrehjemmet.84 

I overnevnte undersøkelse gjennomført av Fosterhjemsforeningen blant fosterforeldre i Asker svarer 2 av de 10 
respondentene at de har sagt opp fosterhjemsavtalen eller vurderer å gjøre det og at barnet må flytte.  

I intervju med Norsk Fosterhjemsforening Akershus går det frem at inntrykket i dialog med fosterfamilier i hele 
(gamle) Akershus er at det blir gjort for lite for å forebygge utilsiktede flyttinger. Blant annet blir det uttrykt at den 
økonomiske støtten er for liten og at det stor ulikhet mellom kommuner når det gjelder avlastningstilbud. I tillegg 
blir det pekt på at mange fosterforeldre opplever at det tar for lang tid før de får hjelp. Det skyldes både at 
ventelistene er lange og at noen familier opplever at saksbehandler ikke er enige i familiens behov for hjelp. Det 
blir pekt på at dette trolig kunne bidratt til å forbygge utilsiktede flyttinger. Revisjonen ønsker å understreke at 
dette er tilbakemeldinger fra fosterfamilier i hele tidligere Akershus.  

Oppfølging av biologiske foreldre 

I prosessbeskrivelsen for arbeidet med fosterhjem er også oppfølging av foreldre skildret. Her går det blant annet 
fram at oppfølgingen vil ha en individuell utforming utfra foreldres ønsker behov og kjennetegn i hver enkelt sak. 
Det går frem at barneverntjenesten alltid skal spørre foreldre hva de mener, men at barnets beste alltid skal gå 
foran hensynet til foreldre og deres ønsker. Det går også fram at dersom foreldre ikke ønsker et samarbeid i tiden 
rett etter en omsorgsovertakelse, skal barnevernstjenesten ta initiativ til samarbeid på et senere tidspunkt. 
Foreldre har også rett til å få bruke tolk ved behov.   

 
80 En talsperson har som oppgave å fortelle nemnda hva barnet mener om saken. Det er nemnda som bestemmer hvem som skal være 
barnets talsperson. Talspersonen skal snakke med barnet og skrive ned hva barnet sa i en rapport. Tillitsperson er en person som barnet 
velger selv og som barnet stoler på og er trygg på. Barnet kan ha med seg tillitspersonen i alle   møter med barnevernet og fylkesnemnda. 
Kilde: Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker.  
81 Asker kommune. Oppfølging av fosterbarn og fosterforeldre. Ikke datert.  
82 Fosterhjemsundersøkelsen 2021 – en brukerundersøkelse fra Norsk Fosterhjemsforening med svar fra over 1000 fosterhjem.  
83 Videre svarte noen at det også skyldes ofte skifte av kontaktperson, uenighet om godtgjøring og økonomiske forhold for å ivareta stabilitet 
og en trygg omsorgsbase i fosterhjemmet, dårlig kjemi med kontaktperson og manglende medvirkning i viktige beslutningsprosesser.  
84 NOU 2018:18 Trygge rammer for fosterhjem. Datert 12/2018. Tilgjengelig fra: 
https://www.regjeringen.no/contentassets/cfec9a0ff1f3471891656e1ce9dbd2ff/no/pdfs/nou201820180018000dddpdfs.pdf  

https://www.regjeringen.no/contentassets/cfec9a0ff1f3471891656e1ce9dbd2ff/no/pdfs/nou201820180018000dddpdfs.pdf
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Det er også utarbeidet en egen rutine for overføring til fosterhjem.85 Her går det blant annet frem at de biologiske 
foreldrene skal få informasjon om, og ta dem med på besøk til fosterhjemmet, før barnet flyttes. Det skal også 
etableres en samværsavtale.  

På barneverntjenestens interne sone er det utarbeidet en prosedyre for oppfølging av foreldre etter 
omsorgsovertakelse.86 I denne prosedyren går det blant annet fram at barneverntjenesten skal invitere til og 
gjennomføre informasjonsmøte med foreldre innen to uker og at det skal utarbeides en samværsplan. Det er også 
utarbeidet et informasjonsskriv til biologiske foreldre med informasjon etter vedtak om omsorgsovertakelse. 
Videre ble det i løpet av revisjonsperioden utarbeidet en rutine for intern drøfting av gjenforeningsmålet. Etter 
det revisjonen forstår er dette en del av arbeidet med barnevernreformen og at dokumentene ikke er 
implementert i tjenesten enda.  

I intervju med kommunalsjef og kommunaldirektør går det fram at barneverntjenesten i Asker trolig vil revidere 
prosedyrene knyttet til samvær mellom barn og biologiske foreldre som følge av dommene mot Norge i Den 
Europeiske menneskerettsdomstolen.   

Ettervern i omsorgssaker 

Barneverntjenesten i Asker har utarbeidet en rutine for ettervern.87 Denne skildrer to vilkår for at opprettholde 
og/eller iverksette tiltak for ungdom over 18 år; at den unge har hatt tiltak etter barnevernloven før fylte 18 år og 
at den unge samtykker til opprettholdelse av tiltak eller iverksetting av nye tiltak. Videre skal det sendes ut et brev 
så snart ungdommen har fylt 17 år med informasjon om tilbud videre, oppfølging av tiltak og angrefrist m.m. Det 
skal også sette av til tid samtale med ungdommen for å samle tilstrekkelig informasjon til å vurdere 
opprettholdelse av tiltak. I rutinen blir det vist til en egen brevmal «til deg som fyller 18 år i løpet av året». Når 
barnet er 17,5 år skal det sendes ut eget brev med innkalling til samtale med brevmalen «til deg som snart fyller 
18 år – innkalling til samtale». I samtalen skal den unges behov kartlegges, og det skal gjøres en helthetsvurdering 
av situasjonen. Dette skal dokumenteres i et referat som skal dokumentføres i ungdommens mappe.  

Dersom tiltak skal opprettholdes må det innhentes skriftlig samtykke fra ungdommen. Her vises det til mal for 
samtykkeerklæring. Det går også fram i rutinen at det skal utarbeides en tidsavgrenset tiltaksplan jf. bvl. § 4-5 i 
samarbeid med ungdommen og at det skal fattes et enkeltvedtak.  

Rutinen tar også for seg opphør av tiltak eller avslag på søknad. Her er barneverntjenesten pålagt plikt til å 
begrunne hvorfor ungdommen ikke skal motta noen form for tiltak fra barneverntjenesten etter fylte 18 år. I 
begrunnelsen skal det gis forklaring på hvorfor det anses som barnets beste. Det samme gjelder dersom 
ungdommen ønsker et konkret ettervernstiltak og ikke får det.  

Videre blir prosedyrer for angrefrist beskrevet: Dersom ungdom takker nei til ettervern, har ungdommen mulighet 
til angre. Ungdom som har takket nei til ettervern skal kontaktes ett år etter at alle tiltak er avsluttet for å høre 
om de nå ønsker å motta tiltak. Her skal brevmalen «til deg som har fylt 19 år» benyttes.  

Tabellen under viser antall ungdom som har vært under omsorg og har fylt 18 år siste halvår og antall av disse som 
har fylt 18 år siste halvår og som ikke lengre har tiltak etter barnevernloven fordi de selv ikke har ønsket det. Videre 
viser tallene har ingen ungdommer over 18 år som har vært under omsorg har fått avslag fra kommunen i perioden 
2018-2020.  

Tabell 12 ungdom under omsorg som har fylt 18 år siste halvår 

Tidsperiode Antall ungdom som har vært under 
omsorg og har fylt 18 år siste halvår  

Antall av disse som har fylt 18 år siste halvår og 
som ikke lenger har tiltak etter bvl. fordi de selv 
ikke har ønsket det 

2.halvår 2020 4 0 

1.halvår 2020 4 0 

2.halvår 2019 7 0 

1.halvår 2019 4 2 

2.halvår 2018 5 0 

 
85 Asker kommune. Overføring til fosterhjem. Datert 03.12.2019.  
86 Asker kommune. Prosedyre foreldreoppføling. Ikke datert. Sist endret 28.04.2021.  
87 Asker kommune. Rutine for ettervern. Datert 04.03.2021. 
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1.halvår 2018 3 0 

 

I intervju går det fram at det ikke er gjort endringer i rutinene for ettervern etter at øvre alder for ettervern økte 
fra 23 til 25 år. I revisjonsperioden var det ingen mellom 23 og 25 år som mottok ettervernstiltak. Revisjonen får 
opplyst at de fleste ungdommer/voksne som ønsker etterverntiltak fra barneverntjenesten i Asker kommune får 
det. De fleste ungdommene som bor i fosterhjem, blir værende i fosterhjemmet til etter fullført videregående 
opplæring. De fleste har også noen ettervernstiltak etter dette.  

Videre får revisjonen opplyst at barneverntjenesten bruker private leverandører i noen saker og at dersom et barn 
som bor på institusjon har fått en god relasjon med en eller flere ansatte, forsøker man å legge til rette for at 
vedkommende kan motta ettervern og oppfølging ved samme institusjon. 

 

8.3.3 Tilsyn med barn i fosterhjem  

Organisering av tilsynsordningen  

Barneverntjenesten har ikke egne tilsynspersoner, og benytter eksternt personell til gjennomføring av tilsyn i 
fosterhjem.  

Barneverntjenestens tiltakskonsulent og systemansvarlige har ansvaret for å rekruttere, lære opp og følge opp 
tilsynspersoner.  I intervju får revisjonen opplyst at tilsynsarbeidet i Asker kommune oppleves som hensiktsmessig 
organisert. Fordelingen og ansvarsoppgaver mellom tiltakskonsulent og systemansvarlig er tydelig og det blir 
opplyst at samarbeidet fungerer godt. Det blir også pekt på at man i den nye organiseringen av barneverntjenesten 
var opptatt av at alt arbeid med tilsyn skulle bli utført av personer med barnevernsfaglig kompetanse.  

Videre er det systemansvarlig og tiltakskonsulent som har utarbeidet gjeldende rutiner og praksis for 
tilsynsområdet. Det er utarbeidet en rutine for oppnevning av tilsynsperson i fosterhjem og sikring av at tilsyn 
gjennomføres (heretter omtalt som rutine for tilsyn i fosterhjem).88 I rutinen blir tiltakskonsulent sine 
ansvarsoppgaver knyttet tilsyn i fosterhjem skildret. Blant annet har tiltakskonsulenten ansvar for at det skrives 
en administrativ beslutning om oppnevning av tilsynsperson og at en kopi av denne kan sendes til 
omsorgskommunen og å følge opp at tilsynsperson gjennomfører minst fire (evt. to) tilsynsbesøk i året. Videre går 
det fram at kontaktpersonene er ansvarlige for å kontakte tiltakskonsulent når barnet plasseres i fosterhjem eller 
beredskapshjem i Asker kommune for å be om at det oppnevnes en tilsynsperson. I saker der barnet har en annen 
omsorgskommune vil Asker kommune oppnevne en tilsynsperson for det aktuelle barnet. I intervju får revisjonen 
opplyst at det ikke har blitt gjort store endringer i rutinene da barnevernstjenestene ble slått sammen. 

Videre får revisjonen opplyst at det i forbindelse med sammenslåingen av de tidligere tre barnverntjenestene ble 
det arrangert møter hvor de blant annet drøftet hvilke maler som skulle brukes. I disse møtene deltok ansatte i 
alle de tre barneverntjenestene som arbeidet med tilsyn i fosterhjem. I dag brukes tidligere Asker 
barneverntjenestene sine maler for tilsynsrapport.  

Det er også tiltakskonsulent og systemansvarlig som på vegne av barneverntjenesten i Asker kommune beslutter 
reduksjon i tilsyn. I intervju får revisjonen opplyst at i saker der denne type forespørsler har blitt avvist skyldes at 
kravene for reduksjon ikke er oppfylt, eller at det vurderes som at situasjonen i fosterhjemmet ikke er forenelig 
med en reduksjon av tilsynsbesøk. Det er også noen barn som får mer enn fire tilsynsbesøk i året. Antall og 
tidsperiode bestemmes i samarbeid med omsorgskommunen. I intervju får revisjonene opplyst at Asker 
barneverntjenesten alltid har samtykket til utvidelse av tilsynsbesøk dersom barnet, tilsynsperson og 
omsorgskommunen ønsker dette.  

Opplæring og oppfølging av tilsynspersonene  

Rekruttering 
Det er utarbeidet mal for samtale for godkjenning av tilsynsperson.89 I denne malen skal det blant annet fylles ut 
informasjon om oppdragstaker, familiebakgrunn, nettverk, utdanning og arbeid, erfaring med barn og refleksjoner 
oppdragstaker må gjøre seg rundt oppdraget.  

Rekruttering av tilsynspersoner i Asker kommune er, ifølge rutinen for tilsyn i fosterhjem, lagt til stillingen til 
tiltakskonsulent. I intervju får revisjonen opplyst at barneverntjenesten ikke har utfordringer med å rekruttere 

 
88 Asker kommune. Oppnevning av tilsynsperson i fosterhjem og sikring av at tilsyn gjennomføres. Datert 23.02.2021.  
89 Asker kommune. Mal for samtale og godkjenning av tilsynsperson, støttekontakt o.l. Revidert mars 2021.  
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tilsynspersoner. Personer som ønsker å bli tilsynspersoner oppsøker tjenesten selv for å melde sin interesse. Når 
barneverntjenesten skal godkjenne tilsynspersoner ser man i hovedsak etter relevant faglig bakgrunn hos 
kandidaten. Tilsynspersonene har gjerne bakgrunn som lærere, tidligere politi eller tidligere saksbehandlere i 
barneverntjenesten. Andre har tidligere vært fosterforeldre.  

Videre er går det fram i intervju at det er viktig at eventuelle tilsynspersoner har en forståelse for selve oppdraget 
i tillegg til evnen til å møte barna der de er. Potensielle tilsynspersoner får informasjon om hva arbeidet som 
tilsynsperson innebærer og hva som forventes av dem i rollen. Barneverntjenesten vurderer eventuelle 
tilsynspersoner blant annet etter hvordan vedkommende stiller seg til informasjonen man får og i hvilken grad 
vedkommende vurderer at de vil klare å håndtere tilsynsoppdragene. Potensielle tilsynspersoner må også 
fremlegge politiattest. Dersom det kommer frem merknader på politiattesten til aktuell kandidat, tar 
tiltakskonsulent kontakt med jurist for å drøfte i hvilken grad merknaden skal vektlegges.  

I intervju blir det uttrykt at det er en større turnover blant tilsynspersonene enn barneverntjenesten ønsker. Det 
blir pekt på at det er viktig å reflektere over stabilitetene i antall personer som barnet må forholde seg til når nye 
tilsynspersoner læres opp. Tilsynspersonen gir selv beskjed dersom de ikke ønsker nye oppdrag. Flere velger å 
beholde de oppdragene de har og følger opp disse barna så lenge det er aktuelt. Noen tilsynspersoner har også 
valgt å avslutte midt i oppdrag og barna får da oppnevnt en ny tilsynsperson. Tidligere har barneverntjenesten 
opplevd at noen tilsynspersoner har tatt for lett på arbeidsoppgavene som følger med rollen som tilsynsperson, 
noe som kan føre til mindre forutsigbarhet for barnet. I intervju blir det understreket at barneverntjenesten har 
fokus på tilsynspersonens rolle og viktigheten av å tenke på oppdrag som noe langsiktig, av hensyn til fosterbarna 
slik at de opplever størst mulig grad av stabilitet.  

Opplæring av tilsynspersoner 

I rutine for tilsyn går det fram at tiltakskonsulenten har ansvar for at tilsynspersonene får individuell opplæring og 
veiledning etter behov og for at det gjennomføres en årlig samling for tilsynspersoner med temaer som er 
relevante for oppdraget. Det skal i utgangspunktet arrangeres en faglig samling i året for tilsynspersonene i Asker 
barneverntjenesten.  

Det er utarbeidet et dokument for grunnopplæring – tilsyn i fosterhjem.90 Dokumentet er utarbeidet som en 
sjekkliste på en side. Her går det fram at tilsynspersoner skal gjennomføre opplæring innen 
fosterhjemskommunens og tilsynspersonens ansvar, rolle og oppgave for barn bosatt i fosterhjem, samtaler med 
barn i krevende livssituasjoner, kunnskap om traumebasert omsorg og omsorgssvikt samt rapportskriving og 
oppbevaring av sensitive opplysninger.  

Det framgår i oppdragsavtalen mellom tilsynsperson og barneverntjenesten at det forventes at tilsynspersonen 
deltar på temasamlinger og det sendes invitasjon til alle tilsynspersoner. Samtidig er ikke samlingen obligatorisk 
og det blir i intervju anslått at noe mer enn halvparten av alle tilsynspersoner deltok på sist samling i 2019, da også 
tilsynspersoner fra daværende Hurum kommune og Lier kommune ble invitert. Det blir ført en oversikt over hvilke 
tilsynspersoner som deltar på opplæringen og revisjonen får opplyst at det blir løpende vurdert om opplæringen 
skal gjøres obligatorisk.  I fjor ble ikke denne samlingen gjennomført på grunn av kommunesammenslåing og covid-
19. Revisjonen får opplyst at det er planlagt en samling før sommeren 2021.  

Asker barneverntjeneste har tidligere samarbeidet med Bærum kommune om opplæringsmodulene for 
tilsynspersoner.. Asker og Bærum har hatt felles faglige samlinger for tilsynspersonene   der fagfolk holder innlegg 
om temaer relatert til tilsynsoppgaven. 

Gjennomføring av tilsynsbesøk  

Det skal gjennomføres fire tilsynsbesøk i året, om det ikke er fattet vedtak om færre besøk. Tall rapportert til 
Statsforvalteren i Viken viser at det de siste årene har vært mellom 10 og 25 prosent av barna som ikke har fått 
det lovpålagte antallet tilsynsbesøk (Tabell 13). 

Tabell 13 Antall saker der tilsynskrav ikke er oppfylt 

År Antall fosterbarn som kommunen 
har oppfølgings- og kontrollansvar 
for og som har vært plassert i 
fosterhjem i mer enn 1 år 

Antall barn som ligger an til å 
oppfylle krav om 4 (eller 2) 
tilsynsbesøk  

 
90 Asker kommune. Grunnopplæring – tilsyn i fosterhjem. Ikke datert.  
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2.halvår 2020 106 91 

1.halvår 2020 108 92 

2.halvår 2019 115 89 

1.halvår 2019 114 99 

2.halvår 2018 114 92 

1.halvår 2018 117 103 

 

Stikkprøvene revisjonen har gjennomgått viser at det i seks av åtte saker har blitt gjennomført minst fire 
tilsynsbesøk. I to av åtte saker kan ikke revisjonen se at det har blitt gjennomført tilstrekkelig med tilsynsbesøk. I 
den ene saken mangler et tilsynsbesøk i 2019. I den andre saken fant vi bare ett dokumentert tilsynsbesøk i 2020.  

Dokumentering av tilsynsbesøk  

Tilsynspersoner skal skrive rapport etter hvert tilsynsbesøk. Det er utarbeidet en egen mal for rapport etter 
gjennomført tilsyn med barn plassert i fosterhjem. I denne malen er det lagt inn noen instruksjoner til 
tilsynsperson. Blant annet skal det skilles mellom faktiske opplysninger gitt av andre og tilsynspersonens egne 
vurderinger. Videre består malen av ulike punkt tilsynsperson skal fylle ut. Blant annet skal det fylles inn hvem som 
har blitt snakket med (fosterforeldre og barn sammen, samtale med barnet alene og samtale med fosterforeldre 
alene), informasjon om barnets psykiske og fysiske helse og en vurdering av barnets situasjon. 

I prosessbeskrivelsen oppfølging av fosterhjem i Simpli91 går det fram at kontaktperson i barneverntjenesten skal 
sikre at tilsyn blir gjennomført og at tilsynsperson skriver rapport etter hvert tilsyn. Dersom Asker er 
fosterhjemskommunen, skal tilsynsperson sende rapportene til Asker barneverntjeneste.  

I saker der Asker kommune er tilsynskommune, men ikke omsorgskommune, er hovedansvaret for gjennomlesing 
av tilsynsrapporter lagt til tiltakskonsulent, men i praksis deles dette arbeidet med systemansvarlig. Hvert kvartal 
gjennomfører disse kontroll av at tilsynsbesøk er gjennomført.  

I intervju går det fram at kvaliteten på rapportene fra tilsynsbesøkene varierer. Systemansvarlig og tiltakskonsulent 
gir tilbakemelding på tilsynsrapporter som ikke gir tilstrekkelig informasjon. Dersom rapporter f.eks. ikke 
inneholder en vurdering av omsorgen, må tilsynspersonene utarbeide en ny rapport. Det har også flere ganger 
vært nødvendig å be om redegjørelse fra omsorgskommunen i saker der tiltaksansvarlig og systemansvarlig er 
bekymret for at omsorgskommunen ikke gir barnet og fosterhjemmet god nok oppfølging.  

Oppfølging av tilsynsbesøkene i saker der Asker er omsorgskommune blir håndtert av hver enkelt kontaktperson. 
Alle rapporter fra tilsynsbesøk skal bli lest gjennom av kontaktpersonene og i gjennomlesingen blir det sikret av 
rapportene holder tilstrekkelig kvalitet.  

Det blir ikke pekt på spesielle utfordringer knyttet til gjennomlesning av tilsynsrapportene i intervjuene revisjonen 
har gjennomført.  

Barnets medvirkning 

I malen for rapport fra tilsynsbesøk går det fram at tilsynsperson skal fylle inn «barnets egne ord om hvordan 
han/hun har det i fosterhjemmet. Dette skal tematiseres med barnet og legges til rette for i fht alder.» Det framgår 
også i malen at det skal krysses ut for om det har blitt gjennomført samtale med fosterforeldre og barn sammen, 
samtale med barnet alene og samtale med fosterforeldre alene.  

8.4 Vurdering 

Rekruttering og godkjenning av fosterhjem 

Undersøkelsen viser at det er ulike oppfatninger hvorvidt barneverntjenesten opplever å ikke ha tilstrekkelig med 
fosterhjem tilgjengelig. Det blir pekt at det særlig er mangel på fosterhjem lokalt i Asker kommune.  

Asker kommune har etablert skriftlige rutiner og praksis for å rekruttere fosterhjem i barnets familie og nære 
nettverk. Samtidig viser stikkprøvene at det ikke er vurdert plassering i barnets familie og nære nettverk i alle 
saker. Nasjonal statistikk viser også at Asker kommune har en noe lavere andel nettverksplasseringer enn landet 
for øvrig.  Revisjonen mener at dette ikke er i samsvar med forskrift om fosterhjem § 5. Utover de nevnte rutinene 

 
91 Asker kommune. Oppfølging av fosterhjem. Datert 25.02.2021. 
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er det ikke gjennomført øvrige tiltak knyttet til arbeidet med å rekruttere fosterhjem i familie og nettverk. 
Revisjonen vil understreke at kommunene gjennom senere endringer i barnevernloven forventes å i større grad 
rekruttere fosterhjem selv i barnets familie og nettverk.  

Videre er det utarbeidet rutine for godkjennelse av fosterhjem internt i barneverntjenesten i Asker. Revisjonens 
vurdering er at rutinen oppfyller kravene i barnevernsloven § 6-10 og forskrift om fosterhjem § 5. Samtidig viser 
stikkprøvene at vurderingene ikke alltid blir dokumentert i barnets saksmappe. Revisjonens vurdering er at 
barneverntjenesten burde etterstrebe å skriftliggjøre vurderingen og godkjenningen av fosterhjem for å sikre 
etterprøvbarhet.  

Omsorgsplan  

Undersøkelsen viser at det blir opprettet omsorgsplan i en stor del av sakene der det er vedtatt 
omsorgsovertakelse. Revisjonen vil likevel påpeke at det sakene der det ikke blir opprettet omsorgsplan, ikke er i 
samsvar med barnevernloven § 4-15. Revisjonens vurdering er at de omsorgsplanene som er opprettet er 
tilstrekkelige og gir god informasjon om planen for barnets fremtid.  

Oppfølging og veiledning av fosterhjem  

Undersøkelsen viser at selv om det i flertallet av sakene blir gjennomført et tilstrekkelig antall oppfølgingsbesøk i 
fosterhjem, er det noen saker hvor dette ikke blir gjort.  Dette er ikke er samsvar med forskrift om fosterhjem § 7. 
Revisjonen vil understeke at de lovpålagte besøkene er en viktig arena for å følge opp barnet og fosterforeldre og 
sikre at barnets stemme blir hørt. Ved for få besøk i fosterhjemmet får både fosterforeldrene og barna færre 
muligheter til å stille spørsmål og drøfte situasjoner med kontaktpersonen fra barneverntjenesten, og 
barneverntjenesten får færre muligheter til å vurdere om barnets omsorgssituasjon er tilfredsstillende. 

Stikkprøvekontrollen viser etter revisjonens vurdering at oppfølgingsbesøkene i alle hovedsak blir tilstrekkelig 
dokumentert. Samtidig merker revisjonen seg at det kan ta lang tid før dokumentasjonen foreligger i Familia. 
Revisjonen mener dette kan være uheldig da skriftlig dokumentasjon gjør at vurderinger og tiltak kan etterprøves 
og vurderes i ettertid og bidra til at partene og deres representanter kan ivareta sine rettigheter i saken. 

Undersøkelsen har også avdekket også enkelte forskjeller i praksis etter oppfølgingsbesøk mellom avdelingen som 
arbeider med omsorg i nord og avdelingen som arbeider med omsorg i sør. Revisjonen vil understreke betydningen 
av at Asker barneverntjeneste opptrer som en samlet tjeneste for å sikre likt tilbud til barn i hele kommunen.   

Når det gjelder råd og veiledning til fosterforeldre er det etablert rutiner for dette i kommunens kvalitetssystem. 
Samtidig blir det av flere pekt på at behovet for mer råd og veiledning er til stede. Revisjonen merker seg ønske 
om mer veiledningskompetanse i omsorgsteamene i kommunen. Revisjonen viser i denne sammenheng til at 
kommunen i forbindelse med barnevernreformen selv overtar ansvaret for veiledningen av fosterhjem, og vil 
understreke betydningen av at kommunen har gode rutiner og tilgang på tilstrekkelig kompetanse for å ivareta 
dette ansvaret. Revisjonen vil også understreke at god veiledning og oppfølging av fosterhjem blant annet er svært 
viktig for å sikre at barna får tilpasset hjelp til sine behov, og for å unngå brudd i fosterhjem.  

Revisjonen mener det er viktig at barneverntjenesten etablerer en oversikt over utilsiktede flyttinger, og vil 
understreke betydningen av dette for å ivareta arbeidet med å forebygge slike flyttinger.  

Medvirkning 

Det gjennomføres ikke brukerundersøkelser i barneverntjenesten i Asker kommune. Revisjonen ønsker å 
understreke at brukerundersøkelser blant annet kan være med på å kartlegge om råd og veiledning til 
fosterforeldre er tilfredsstillende og hva som eventuelt er behovet. 

I forskrift om medvirkning og tillitsperson § 5 blir det vist til at barns medvirkning er en prosess som må utøves 
under hele sakens forløp i barnevernet. Barnet skal gis mulighet til å medvirke i alle forhold som angår barnet og 
informasjon om tillitsperson er en måte å bidra til at dette skjer.  Revisjonens vurdering er at det ikke har blitt 
etablert tilfredsstillende rutiner eller praksis for å informere barn om retten til tillitsperson. Revisjonen har ikke 
funnet dokumentasjon på at barnet er informert om retten til tillitsperson i noen av sakene som er gjennomgått, 
og det er heller ikke etablert rutiner som beskriver hvordan barnet skal informeres om denne retten. Revisjonen 
mener dette medfører et brudd på forskriften, og vil understreke betydningen av å sikre at dette kravet ivaretas 
for slik at barnet får anledning til å medvirke i alle forhold som angår egen sak. 

 Tilsynsordning 

Undersøkelsen viser at tilsynsordningen i barnevernstjenesten i Asker kommune er hensiktsmessig organisert. Det 
er utarbeidet skriftlige rutiner for dette arbeidet og det framkommer i flere skriftlige rutiner hvem som er ansvarlig 
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for tilsynsarbeidet i barneverntjenesten. Revisjonen vurderer også at rapportene fra tilsynsbesøkene og 
rapportene blir tilstrekkelig kontrollert og fulgt opp. Samtidig går det fram i undersøkelsen at det ikke blir 
gjennomført tilstrekkelig med lovpålagte tilsynsbesøk i henhold til forskrift om fosterhjem § 9 i alle saker. Selv om 
dette utgjør en liten del av det samlede antallet tilsynsbesøk, medfører det en risiko for at forhold knyttet til 
barnets omsorgssituasjon ikke ivaretas på en hensiktsmessig måte og fanges opp i tilstrekkelig grad.  

Det blir i undersøkelsen vist til at det er en noe høyere turnover av tilsynspersoner enn barnevernstjenesten 
ønsker. Det blir også pekt på at kvaliteten i på rapportene fra tilsynsbesøk varierer. Revisjonen registrerer at det 
vurderes å gjøre den opplæringen av tilsynspersoner obligatorisk. Revisjonens oppfatning er at dette er 
hensiktsmessig.  Revisjonen vil understreke viktigheten av at Asker kommune sørger for tilfredsstillende opplæring 
for å sikre et forsvarlig tilsyn og for å sikre kvalitet i tilsynsrapportene. Manglende kompetanse blant tilsynsførere 
vil også kunne være belastende for barnet. Revisjonen vil derfor understreke at det er en viktig del av 
barneverntjenestens internkontroll å sikre at kommunen har et godt og forsvarlig tilsyn.  
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9 Samarbeid med andre tjenester  

9.1 Problemstilling 

I dette kapittelet vil vi svare på følgende hovedproblemstilling med underproblemstillinger: 

Har barnevernstjenesten tilfredsstillende samarbeid med andre aktører for å sikre tilstrekkelig tidlig innsats og 
oppfølging av utsatte barn (slik som skole, barnehage, helsestasjon, PPT)?  

Under dette: 

• I hvilken grad er det etablert god samhandling mellom barnevern og andre aktører for å sikre tidlig innsats 
knyttet til utsatte barn og unge?  

• I hvilken grad er de ulike tjenestene som arbeider med barn og unge tilstrekkelig informert om hvordan de 
kan melde til og få bistand fra barnevernet, dersom de opplever behov for det?  

• I hvilken grad opplever barnevernstjenesten at de får tilstrekkelig med bekymringsmeldinger fra tjenestene i 
kommunen som arbeider med barn og unge?  

• I hvilken grad melder barnevernstjenesten tilbake til tjenestene som melder om en sak, om at meldingen er 
mottatt og om det eventuelt er åpnet undersøkelse i saken?  

9.2 Revisjonskriterier92 

Av barnevernsloven § 3-2 fremgår det at Barneverntjenesten skal medvirke til at barns interesser ivaretas også av 
andre offentlige organer. Barneverntjenesten skal samarbeide med andre sektorer og forvaltningsnivåer når dette 
kan bidra til å løse oppgaver som den er pålagt etter barnevernsloven.  

Prop. 73 L, som ligger til grunn for barnevernreformen, slår fast at et bedre forebyggende arbeid er et sentralt mål 
for reformen. Det understrekes i lovproposisjonen at et godt samarbeid mellom barnevernstjenesten og andre 
kommunale tjenester, er avgjørende for å kunne oppdage og hjelpe utsatte barn og familier på et tidlig tidspunkt. 

9.3 Datagrunnlag 

9.3.1 Samhandling mellom barnevern og andre tjenester for å sikre tidlig innsats 

Det avholdes ukentlige møter i oppvekstdirektørens ledergruppe hvor kommunalsjefene for hhv skole, for 
barnehage og barn, familie og integrering (BFI), samt strategisk rådgiver for skole, barnehage og BFI deltar.  

Videre avholdes det månedlige møter i kommunalsjef BFTs ledergruppe, der virksomhetsleder i barnevernet i 
møter de andre virksomhetsledere tjenesteområdene for i barn, -familie og inkludering. Revisjonen får opplyst at 
aktuelle fokusområder i møtene er etablering av brukerråd i alle virksomhetene i BFI, hva barnets stemme betyr i 
saker og hvordan oppvekstsektoren skal sørge for å bygge tiltak for barn/unge og familier i kommunen når 
samfunnet åpnes igjen etter pandemien, samt status- og erfaringsdeling på tvers av virksomhetene.  

Det er inngått egne samarbeidsavtaler mellom barneverntjenesten og hhv. NAV og Barne- og familietjenesten. 
Disse ligger i kvalitetssystemet.  

Av samarbeidsavtalen med NAV fremgår det at virksomhetene skal møtes én gang i året til en felles 
fagsamling/samarbeidsmøte. Sone sør og sone nord skal ha hver sine samarbeidsmøter hver vår og høst for å sikre 
godt lokalt samarbeid. Samarbeidsavtalen med BFT omtales nærmere senere i kapittelet.  

I kvalitetssystemet er det videre, under «fagspesifikke støtteprosesser», vist til nasjonale veiledere, retningslinjer 
og rundskriv for samarbeid med en rekke andre tjenester, herunder:  

• Barnehagen og barneverntjenesten 

• Barneverntjenesten og BUP 

 
92 Stortinget vedtok i juni 2021 endringer i velferdslovgivningen knyttet til samarbeid, samordning og barnekoordinator. Endringene omfatter 
blant annet harmonisering og styrking av reglene om samarbeid og individuell plan, innføring av en samordningsplikt for kommunen ved 
ytelse av velferdstjenester, innføring av en rett til barnekoordinator, samt utvidelse av helse- og omsorgstjenestens ordning med lovpålagte 
samarbeidsavtaler. Formålet med endringene er å styrke oppfølgingen av utsatte barn og unge og deres familier gjennom økt samarbeid 
mellom velferdstjenestene. Stortinget har også vedtatt en anmodning til regjeringen om å utrede og fremme en sak med forslag til 
nødvendige lovendringer for å sikre at barn som trenger det, gis en rett til helhetlige og koordinerte tjenester. Det er foreløpig ikke fastsatt 
når endringene trer i kraft.  
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• Krisesenter og barneverntjenesten 

• NAV og barneverntjenesten  

• Skolen og barnevernstjenesten 

• Politiet og barnevernstjenesten 93 

Tverrfaglige innsatsteam 

Asker kommune har etablert tverrfaglige innsatsteam (TFI) som består av faste representanter fra PPT, skole, 
barnehage, helsesykepleiere, ergoterapeut og/eller fysioterapeut samt psykologer og/eller familieterapeuter samt 
foreldre til aktuelt barn. Møtene er organisert i soner for å dekke de over 40 skolene i kommunen, og avholdes 
månedlig, samt ved behov.  Deltakelse i TFI-møtene er obligatoriske for tjenestene.  

I prosessbeskrivelsen for tverrfaglige innsatsteam i kvalitetssystemet fremgår det at formålet med tverrfaglig 
innsatsteam er å hjelpe barn og unge som trenger ekstra tjenester eller oppfølging utover det som gis i det 
ordinære tjenestetilbudet i helsestasjon, barnehage og skole. Tverrfaglig innsatsteam skal være en arena med 
mulighet for stor grad av brukermedvirkning og legge til rette for godt og forpliktende samarbeid mellom 
barnehage/skole, hjelpetjenester og hjemme. Tverrfaglig innsatsteam drøfter og behandler saker hvor det er 
behov for tverrfaglig kompetanse. Bekymringen kan være knyttet til barnets psykososiale utvikling, læring, utrygge 
eller endrede oppvekstsvilkår, bekymringsfullt fravær m.m. Saker som skal til barnevernet skal ikke tas opp i 
tverrfaglig innsatsteam. Det skal heller ikke avholdes tverrfaglig innsatsmøte dersom barnet/ungdommen allerede 
har tiltak fra barnevern eller fra familietjenester/psykolog. 94 

Revisjonen får opplyst at det ble besluttet at barneverntjenesten ikke skulle delta på tverrfaglige 
innsatsteammøter i en periode våren 2021 (fra 1.mars til 15.april). Begrunnelsen for dette fremgår blant annet av 
et informasjonsskriv som ble sendt til kommunens barnehager og skoler, hvor det vises til at barnevernet hadde 
en svært presset situasjon med mange omfattende og store saker og bekymringsmeldinger. Det fremgår videre at 
for å overholde barnevernlovens frister og ivaretakelse av barna/ungdommene, måtte det frigjøres tid til alle 
barnevernets aktive saker og undersøkelser/nye meldinger/mottak og barnevernets akuttberedskap. 95 
Barnevernleder viser til at det i brevet ble lagt vekt på at barnevernets mottak var åpent fra 08.00-15.30 for 
drøfting av saker.  

Det var virksomhetsleder for barneverntjenesten og kommunalsjef BFI som tok denne avgjørelsen, som videre ble 
forankret hos direktør for oppvekst. 

Det fremgår i intervju at flere av de øvrige tjenestene opplever at barnevernets manglende tilstedeværelse i 
tverrfaglige innsatsteam medfører at TFI-møtene mister barnevernets perspektiv og kompetanse om mulige 
hjelpetiltak. Det vises til at dette medfører at de øvrige tjenestene må gjøre vurderinger som i utgangspunktet 
ligger utenfor deres fagområde, og at dette bidrar til frustrasjon i tjenestene. PPT og helsestasjon uttrykker i 
intervju at de savner den viktige diskusjonen knyttet til om det faktisk er grunn til bekymring i en sak når 
barnevernet ikke deltar. Det pekes på at uten barnevernet tilstede tilsvarer TFI-møtene de faste ressursteamene 
som er etablert i skolene.  

 Videre vises det til at barnevernets manglende deltakelse fører til en ujevn arbeidsfordeling mellom tjenestene, 
ettersom de øvrige hjelpetjenestene må følge mer opp når barnevernet ikke deltar. Det er pekt på at barnevernets 
manglende deltakelse på sikt kan føre til at flere saker ender med barnevernsvedtak dersom kommunen ikke 
lykkes med forebyggingen i TFI. Det pekes videre på at TFI-møtene er en viktig arena for å ufarliggjøre barnevernet 
overfor familiene, og at hensikten med tverrfaglige innsatsmøter er å kunne møte instansene som kan komme inn 
med råd og veiledning til foreldre på et tidlig tidspunkt. 

Ansatte i barneverntjenesten uttrykker i intervju at varierer hvor godt TFI-møtene fungerer. Samtidig fremgår det 
av intervjuer med samarbeidende tjenester at det oppleves som personavhengig i hvilken grad 
barnevernstjenesten tilstedeværelse tilfører noe til TFI-møtene. Det vises til at i barneverntjenesten i noen tilfeller 
bidrar med mye kunnskap og nyttige innspill både til foreldre og skolen i enkeltsaker, der skolen opplever at 
innspillene har hjulpet barnet. I andre tilfeller vises det til at barneverntjenesten i stor grad opptrer som en 
observatør. Det blir pekt på at dette kan bidra til at foreldre som allerede er skeptiske til at barneverntjenesten 
skal delta på møtet, blir enda mer reserverte til denne type møter.. En av skolene oppgir at skolen har en fast 

 
93 Asker kommune. Samarbeid med andre tjenester. Datert 09.03.2021.  
94 Asker kommune. Tverrfaglig innsatsteam 
95 Asker kommune. Informasjon til skoler og barnehager og BFI, ang. deltakelse fra barnevern i TFI-møter. Datert 26.02.2021 
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kontaktperson i barneverntjenesten som deltar i TFI-møtene, mens de øvrige skolene og barnehagene har erfart 
store variasjoner i hvilken saksbehandler som møter i TFI fra barnevernet.   

Revisjonen får opplyst at tverrfaglige innsatsteam nå blir evaluert for å undersøke i hvilken grad møtene har ønsket 
effekt. For å undersøke måloppnåelsen er foreldre og ansatte som har deltatt i teamene spurt om i hvilken grad 
foreldre opplever å ha fått riktig hjelp.  

Utover TFI-møtene er det ikke opprettet faste samhandlingsarenaer mellom barneverntjenesten og 
barnehager/skoler på systemnivå. Det blir i intervju med skoler og barnehager pekt på at disse i langt større grad 
og mer systematisk samarbeider med andre tjenester som f.eks. PP-tjenesten. Rektorer og barnehagebestyrere 
uttrykker at det ville vært hensiktsmessig med økt samarbeid med barnevernstjenesten på systemnivå og ikke 
bare i enkeltsaker.  

Det fremgår av intervjuer at det utover kommunalsjefens ledermøter og enkelte avdelingsledermøter er få 

kontaktpunkter mellom barneverntjenesten og hhv. helsestasjon og PPT. I intervju med de øvrige hjelpetjenestene 

uttrykkes en opplevelse av at faglig forankring og samarbeid mellom barnevernet og de andre hjelpetjenestene 

på systemnivå mangler i Asker kommune. Det vises til manglende samhandlingsrutiner og kontaktpunkter for 

samarbeid med barneverntjenesten på systemnivå. Det uttrykkes videre at de øvrige tjenestene opplever generelt 

lite kontakt fra barnevernets side, og det etterlyses et mer forpliktende samarbeid med barneverntjenesten, 

utover i enkeltsaker. 

9.3.2 Informasjon om hvordan andre tjenester kan melde til og få bistand fra barnevernet 

På hjemmesiden til Asker kommune er det lagt inn informasjon om hvordan man kan komme i kontakt med 
barneverntjenesten, samt informasjon om hvilke tjenester barneverntjenesten kan bidra med. Utover dette har 
ikke barneverntjenesten etablert egne informasjonstiltak overfor andre tjenester. Kvalitetssystemet inneholder 
en egen prosessbeskrivelse for bekymringsmelding til barnevernet under «felles støtteprosesser» for 
oppvekstsektoren.  

Revisjonen får opplyst at det ikke er etablert faste møtepunkter eller informasjonsfora i form av fagdager, eller 
lignende på tvers av tjenestene.  

Kommunalsjef BFI opplever at andre samarbeidene aktører har god kunnskap om hvilke situasjoner de skal 
sende bekymringsmeldinger til barnevernet, og viser til at barnevernleder flere ganger har orientert andre 
virksomhetsledere samt ansattgrupper om systemet for bekymringsmeldinger, saksbehandling og aktører som 
arbeider med barn og unge sine plikter. Samtidig oppfatter kommunalsjef at noen rektorer har uttrykt at de 
mener at barneverntjenesten ikke er tett nok på barna på skolen og at skolen forventer mer hjelp. Dette blir 
også bekreftet av rektorer og barnehagebestyrere i intervju med revisjonen. I intervju med rektorer og 
barnehagebestyrere uttrykkes det at lite kommunikasjon og informasjon fra barneverntjenesten medfører at 
mange opplever det som uklart hva som er barneverntjenestens oppgaver og mandat.  

I intervjuer med helsestasjon og PPT beskrives det at disse opplever å ha kjennskap til barnevernets arbeid, men 

at de i mindre grad opplever at barneverntjenesten har kjennskap til deres arbeid. Det beskrives en opplevelse 

av at tjenestene kontinuerlig må overbevise barnevernet om at samarbeid lønner seg, og at barneverntjenesten 

oppleves å ha en annen oppfatning av behovet for samarbeid enn de øvrige tjenestene. Det vises til at 

tjenestene kunne med fordel kommunisert mer med hverandre, og at en god forståelse av de andre tjenestenes 

arbeid er viktig for å bidra til en større forståelse rundt hvordan tjenestene kan samarbeide bedre. Det vises til at 

konsekvensene av manglende faglige samarbeidsarenaer med barnevernet er at terskelen for å samarbeide blir 

høy, og at det er nødvendig at tjenestene blir kjent med hverandre slik at terskelen for samarbeid reduseres.  

9.3.3 Meldinger til barnevernstjenesten fra andre aktører som arbeider med barn og unge i kommunen 

Som vist i kapitel 5 har antall meldinger til barnverntjenesten økt de siste årene samtidig som meldingene til 
barneverntjenesten har blitt mer alvorlige. Figur 4 viser fordelingen av aktørene som meldte saker til barnevernet 
i 2020. Det fremgår av figuren at politiet den aktøren som sendte inn flest bekymringsmeldinger til 
barneverntjenesten i 2020, etterfulgt av barneverntjenesten selv og skole. I intervju får revisjonen opplyst at 
pandemien påvirket antall meldinger, særlig fra skoler og barnehager første halvdel av 2020, før antall 
bekymringsmeldinger fra disse aktørene tok seg opp etter sommeren 2020. Videre blir det opplyst at politi, 
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naboer, sykehus og andre aktører melder oftere enn før pandemien. Som det fremgår av figuren melder PPT og 
helsetjenesten i relativt liten grad bekymring til barnevernet.  

Figur 4 Hvilke aktører som meldte til barneverntjenesten i Asker i 2020 

 

I intervju får revisjonen opplyst av ledere i tjenesten at noen aktører i større grad kunne sendt 
bekymringsmeldinger til barneverntjenesten enn det de gjør i dag. Dette gjelder blant annet barnehager og private 
skoler. Av flere ansatte, blant annet ansatt i meldingsteamet96 får revisjonen opplyst at det også er noen skoler og 
barnehage som melder oftere enn andre.  

Rektorer og barnehagebestyrere beskriver i intervju at de opplever det som belastende å melde saker til 
barnevernet, fordi det kan føre til et dårlige samarbeid med foreldrene. Det pekes derfor på at det er spesielt 
viktig at både de og ansatte på skoler og barnehager opplever at meldingene blir tatt på alvor når de først 
melder. Det vises til at en risiko ved at barneverntjenesten har en relativt høy andel ansatte med kort erfaring er 
at ressurssterke foreldre i noen grad kan klare å overbevise barneverntjenesten om at saken kan henlegges, selv 
om skolen/barnehagen har vedvarende bekymring om at barnet ikke får tilfredsstillende omsorg. Det pekes 
videre på at en risiko med at skole og barnehager må sende flere bekymringsmeldinger til barneverntjenesten i 
én sak er at motivasjonen til å melde saker går ned.  

I intervju med helsestasjon og PPT er det beskrevet at tjenestene opplever at det kan være vanskelig å vurdere 
om man skal sende en bekymringsmelding, og at det kan være krevende å gjøre en god vurdering om det skal 
sendes en bekymringsmelding eller ikke. Tjenestene tror at et bedre samarbeid mellom tjenestene og barnevernet 
ville bidratt til at de sender flere bekymringsmeldinger, ettersom det ville vært enklere å vurdere om det er 
grunnlag for å sende inn en bekymringsmelding til barnevernet. Det vises videre til at det kan være utfordrende 
for tjenestene å vite hva slags tiltak barnevernet har mulighet til å bistå med.  

 

9.3.4 Tilbakemelding på meldinger fra andre aktører 

Stikkprøvekontrollen revisjonen har gjennomgått har ikke avdekket avvik knyttet til tilbakemelding på meldinger 
fra andre aktører. I intervjuer med barneverntjenesten vises det også til at det alltid gis tilbakemelding til melder. 
Dette bekreftes i intervju med rektorer og barnehagebestyrere, som opplyser at de skriftlig tilbakemelding på at 
bekymringsmeldingen er registrert når de sender bekymringsmelding til barneverntjenesten. Det vises til at de 
tidligere kunne oppstå avvik fra dette, men at det de siste årene har vært en etablert praksis at tilbakemelding gis.   

 
96 beskrevet i kap. 5 
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I intervju med rektorer og barnehagebestyrere går det videre det fram at skolene/barnehagene får en melding i 
sak-/arkivsystemet pubilc360 om bekymringsmeldingen går til undersøkelse eller ikke. 

Imidlertid opplyses det at det utover dette vanligvis er lite dialog om undersøkelsen fram til skolen/barnehagen 

blir bedt om å oppgi opplysninger i en sak eller ønsker å snakke med barnet på skolen eller i barnehagen. Rektorer 

og barnehagebestyrere etterlyser nærmere kontakt med barneverntjenesten i enkeltsaker. Dette gjelder både 

grunngivelser for henleggelse av melding, kontakt under undersøkelsen og bakgrunn for konklusjon i saken. Det 

opplyses at skolene og barnehagene i en del saker får ikke skoler/barnehager informasjon om hvem som er 

barnevernets kontaktperson i saken, særlig dersom barnet har byttet kontaktperson. Dette vises til at dette gjør 

dialogen utfordrende og terskelen for å samhandle høyere. Rektorene og barnehagebestyrerne opplever at 

barneverntjenesten i noen grad blir hindret av taushetsplikten når det gjelder dialog til barnets beste med andre 

aktører. 

Samtidig beskriver rektorer og barnehagebestyrere også positive erfaringer med hvordan barneverntjenesten 
arbeider med enkeltsaker og hjelper barn og familier. De viser til at erfaringene tilsier at barneverntjenesten 
arbeider særlig godt i saker det foreldre gir samtykke til å etablere samarbeid på tvers av hjemmet, 
skolen/barnehagen og barneverntjenesten. 

Helsetjenesten og PPT beskriver at de i hovedsak opplever et godt samarbeid med barnevernet i enkeltsaker. 
Samtidig opplyses det at de ofte opplever å ha meldt en bekymringsmelding uten å få vite hva som skjer videre i 
saken.  Det vises til at barnevernets praktisering av taushetsplikten i praksis noen tilfeller kan hindre samarbeid, 
og betydningen av å innhente samtykke understrekes av de øvrige tjenestene. Det pekes på at dersom det ikke 
innhentes samtykke fører det til at tjenestene fremstår som uprofesjonelle i møte med familiene, da tjenestene 
ikke sitter på de nødvendig og viktig informasjon om familiene. 

9.4 Vurdering 

Asker kommune har etablert tverrfaglige innsatsteam (TFI), som skal bidra til å fange opp og sikre tidlig og rett 
hjelp til risikoutsatte barn og deres familier. Undersøkelsen viser at barnevernets tilstedeværelse og deltakelse i 
TFI har vært varierende, og at det en periode våren 2021 ble gitt fritak for barneverntjenesten fra å delta i TFI-
møtene grunnet kapasitetsmangel. Dette opplevdes av de øvrige tjenestene som problematisk med tanke på 
kommunens forebyggende arbeid overfor utsatte barn og unge.  Revisjonen vil understreke at manglende 
forebygging igjen kan føre til at sakene blir mer omfattende og ressurskrevende for barnverntjenesten på et senere 
tidspunkt. 

Undersøkelsen viser at det utover TFI i begrenset grad er etablert arenaer, prosesser og rutiner for samhandling 
mellom barneverntjenesten og kommunens øvrige tjenester til barn og unge, herunder helsestasjon, PPT, skoler 
og barnehager.  

Revisjonen vurderer at det er behov for å definere barnevernets rolle i kommunens forebyggende arbeid 
tydeligere, for å sikre at barnevernet kan bidra på en hensiktsmessig måte med sin kompetanse, og for å sikre 
forventningsavklaring overfor de øvrige tjenestene. Tjenestene etterlyser generelt større grad av informasjon om 
og kommunikasjon med barneverntjenesten. Revisjonen mener det generelt kan være behov for at kommunen i 
større grad etablerer arenaer og prosesser som sikrer samhandling mellom tjenestene til barn og unge på 
systemnivå og som sikrer at tjenestene har god kunnskap om hverandres oppgaver og kompetanse.  

Både kommunens øvrige hjelpetjenester til utsatte barn og unge (helsestasjon og PPT), samt skoler og barnehager 
gir uttrykk for at samarbeidet med barneverntjenesten kan fungere godt i enkeltsaker, men at dette er 
personavhengig. Generelt peker alle disse aktørene på utfordringer knyttet til samarbeidet med 
barneverntjenesten. Dette knytter seg særlig til informasjonsflyt og barnevernets praktisering av taushetsplikten. 
Revisjonen vil understreke betydningen av å jobbe aktivt med å innhente samtykke slik at tjenestene kan ha en 
hensiktsmessig og effektiv informasjonsflyt og med det sikre samordnede tjenester til barnas og familienes beste. 
Revisjonen vil spesielt påpeke at for å nå målene i barnevernsreformen om å sikre tidlig innsats til utsatte barn og 
deres familier kreves et nært og konstruktivt samarbeid mellom tjenestene til barn og unge, og mener det er 
nødvendig at Asker kommune gjennomfører tiltak for å styrke samarbeidet mellom barneverntjenesten og de 
øvrige tjenestene til barn og unge.  
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10 Konklusjon og anbefalinger  

Forvaltningsrevisjonen viser at Asker kommune i all hovedsak har etablert systemer, rutiner og prosesser som 
legger til rette for at tjenesten skal kunne utføre sine oppgaver på en forsvarlig måte og i samsvar med lovkrav og 
retningslinjer. Revisjonens inntrykk er at tjenesten legger vekt på å sikre faglig kvalitet i arbeidet, og revisjonen 
mener barneverntjenesten har gjennomført hensiktsmessige tiltak for å understøtte dette i form av fagledernes 
oppfølging, kompetansetiltak for ansatte og internkontrolltiltak for lovpålagte oppgaver. 
Stikkprøvegjennomgangene har i liten grad avdekket avvik, og det er revisjonens generelle inntrykk at det er gjort 
et systematisk arbeid i de sakene som er gjennomgått.  

Revisjonen vil likevel påpeke at selv om det er etablert en rekke system og rutiner, viser revisjonen at det er flere 
utfordringer i tjenesten som må følges opp for å sikre at tjenestene er i samsvar med lovkrav og krav til forsvarlige 
tjenester.  Revisjonen vil i denne sammenheng spesielt trekke frem følgende forhold:  

• Kommunens kvalitetssystem, som inneholder rutiner og prosessbeskrivelser for tjenesten, er til dels er lite 
kjent blant de ansatte og har frem til våren 2021 ikke inneholdt alle relevante rutiner og prosessbeskrivelser 

• Felles rutiner på tvers av de geografiske baserte avdelingene er ikke tilstrekkelig implementert. Deloitte mener 
at dette medfører risiko for at kommunen ikke i tilstrekkelig grad sikrer likeverdige tjenester til utsatte barn 
og familier i alle deler av kommunen. 

• Barneverntjenestens praksis knyttet til avvikshåndtering (utover avvik fra barnevernlovgivningen) ikke er i 
samsvar med kommunelovens krav til internkontroll, jf. §25-1, bokstav c. 

• Barneverntjenesten har et relativt stort omfang av akutte plasseringer utenfor hjemmet. 

• Barneverntjenesten hadde et stort omfang av fristbrudd i undersøkelsessaker i 2020. Tjenesten har i 2021 
snudd denne utviklingen, og revisjonen mener at tjenesten må følge opp at denne trenden fortsetter for å 
sikre etterlevelse av barnevernloven §6-9 og for å ivareta lovens krav om forsvarlige tjenester.   

• Organiseringen av hjelpetiltak i barneverntjenesten fremstår lite hensiktsmessig, og det er avdekket flere 
utfordringer i samarbeidet mellom barneverntjenesten og BFT. Det er også vist til at iverksettelse av 
hjelpetiltak i noen tilfeller tar for lang tid.   

• Barneverntjenesten sikrer ikke at barnet informeres om retten til tillitsperson.  

• Dokumentasjon av barnets medvirkning i egen sak til dels som mangelfull, og barneverntjenesten .   

• Det oppleves å være til dels betydelige utfordringer knyttet til samarbeidet mellom barneverntjenenesten og 
de øvrige tjenestene til barn og unge i kommunen. Dette knytter seg til blant annet barnevernets deltakelse i 
tverrfaglige fora og generelt forebyggende arbeid, kjennskap til hverandres tjenester og oppgaver, samt 
involvering, informasjonsflyt og praktisering av taushetsplikt i enkeltsaker.  

Revisjonens samlede vurdering er at disse forholdene innebærer en risiko for at barneverntjenesten ikke ivaretar 
et likeverdig tilbud til utsatte barn og familier i hele kommunen som følge av ulik praksis og ulik forståelse på tvers 
av de geografisk inndelte avdelingene. Videre vurderer revisjonen at et relativt høyt antall akutte plasseringer, 
omfanget av fristbrudd i undersøkelsessaker, manglende kapasitet i kommunen knyttet til hjelpetiltak og 
utfordringer i samarbeidet mellom barneverntjenesten og øvrige tjenester medfører en risiko for at barn i 
kommunen ikke får rett hjelp til rett tid. 

Revisjonen merker seg samtidig at barneverntjenesten i Asker har vært i en etableringsfase samtidig som 
samfunnet har gjennomgått covid-19-pandemien, og at dette har påvirket både utvikling av felles rutiner og 
medført utfordringer knyttet til å sikre samhandling og felles praksis i tjenesten.  

Basert på det som kommer frem i undersøkelsen anbefaler revisjonen at Asker kommune setter i verk følgende 
tiltak: 

1. Barneverntjenesten bør sørge for at alle ansatte får opplæring i kommunens kvalitetssystem og benytter 
tjenestens felles rutiner og retningslinjer 
a) Barneverntjenesten bør sikre at avdelingene gis tilstrekkelig tilgang til faglig og administrativt 

støttepersonell for å understøtte arbeidet i tjenesten  
2. Barneverntjenesten må etablere tiltak for å sikre at lovkrav etterleves i de tilfellene det er avdekket avvik, 

herunder 
a) Fristbrudd undersøkelser 
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b) Utarbeidelse og evaluering av tiltaksplan 
c) Antall oppfølgingsbesøk i fosterhjem 
d) Antall tilsynsbesøk 

 
3. Barneverntjenesten må sikre at avvik, også utover avvik fra sentrale krav i barnevernloven, registreres og 

følges opp.  
4. Barneverntjenesten bør gjennomføre en systematisk gjennomgang av akutte plasseringer for å få et bedre 

innblikk i årsakene til akuttplasseringene og om det kan identifiseres tiltak for å redusere omfanget av 
akuttplasseringer. 

5. Kommunen bør etablere en plan for bruken av hjelpetiltak for i større grad å sikre en strategisk tilnærming til 
hvilke tiltak og hvilken kompetanse som skal finnes og leveres i kommunal regi, og hvilke som skal anskaffes 
eksternt 
a) Kommunen bør gjennomføre tiltak for å sikre et hensiktsmessig samarbeid mellom barneverntjenesten 

og familie- og nettverkstjenester, både når det gjelder felles tjenesteutvikling og når det gjelder 
enkeltsaker der familie- og nettverkstjenester gjennomfører hjelpetiltak 

6. Barneverntjenesten bør gjennomføre tiltak som sikrer at kravene til å informere om barnets rett til 
tillitsperson ivaretas 

7. Barneverntjenesten bør gjennomføre tiltak for å sikre at barnets stemme og barnets medvirkning kommer 
tydeligere frem i dokumentasjonen. Dette gjelder både i undersøkelsessaker, i vedtak, tiltaksplaner og 
tiltaksevalueringer, samt i oppfølgingsbesøk i fosterhjem.  

8. Barneverntjenesten bør jevnlig gjennomføre brukerundersøkelser og ev etablere andre tiltak for å sikre 
tilbakemelding fra brukerne (både barn, biologiske foreldre, fosterforeldre mv.).  

9. Barneverntjenesten bør sikre at det er etablert gode rutiner for vurderinger av fosterforeldrenes 
veiledningsbehov og gjennomføring av slik veiledning. 

10. Kommunen bør definere barneverntjenestens rolle i det forebyggende arbeidet tydelig for å sikre at 
kommunen legger til rette for tidlig innsats og rett hjelp til rett tid.  
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 Sentrale dokumenter og 
litteratur 

 

Lov og forskrift 

• Barne- og familiedepartementet. Lov om barneverntjenester (barnevernloven). LOV-1992-07-17-100 

• Justis- og beredskapsdepartementet. Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven). LOV-
1967-02-10 

• Kommunal- og moderniseringdepartementet. Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). LOV-
1992-09-25-107 

• Barne- og familiedepartementet. Forskrift om fosterhjem. FOR-2003-12-18-1659 

• Barne- og familiedepartementet. Forskrift om medvirkning og tillitsperson. FOR-2014-06-01.697 

Forarbeider, rundskriv, veiledere mv. 

• Barne- og likestillingsdepartementet. Tiltaksplaner og omsorgsplaner i barneverntjenesten – en veileder. 2006. 

• Barne- og likestillingsdepartementet. Rutinehåndbok for barneverntjenesten. 2006. 

• Barne- og likestillingsdepartementet. Tilsyn med barn i fosterhjem – veileder. 2015 

• Barne- og likestillingsdepartementet. Barnets beste – samarbeid mellom barnehage og barneverntjenesten. 
Sist endret: 05.08.2015 

• Barne- og likestillingsdeparetmentet. Veileder for samarbeid mellom skole og barnevern. Publisert 22.11.2018 
Sist endret: 18.10.2019 

• Barne- og likestillingsdepartementet. Saksbehandlingsrundskrivet. Sist endret 17. desember 2019 

• Barne- og likestillingsdepartementet. Tolkningsuttalelse – Henleggelse av undersøkelse etter barnevernloven 
§ 4-3. Dato: 08.01.2018 

• Prop. 72 (2014-2015): Endringer i barnevernloven (utvidet adgang til å pålegge hjelpetiltak) 

• Innst. 332 L (2014-2015): Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om endring i barnevernloven (utvidet 
adgang til å pålegge hjelpetiltak). 

• Ot.prp.nr.69 (2008-2009). Om lov om endringer i barnevernloven. 

• Ot. Prp. 44 (1991-1992). Om lov om barneverntjenester (barnevernloven) 

• NOU 2018:18 Trygge rammer for fosterhjem. Datert 12/2018.   
 

Dokumenter fra kommunen og prosessbeskrivelser fra kommunens kvalitetssystem (utvalg) 

• Asker kommune. Delegeringsbestemmelser for barneverntjenesten. Datert 09.05.2021.   

• Asker kommune. Handlingsprogram 2021-2024. Datert 2020.   

• Asker kommune. Virksomhetsplan barneverntjenesten. Datert 2021.  

• Asker kommune. Virksomhetsstyring i Asker kommune. Datert 2019.  

• Asker kommune. Risiko. Datert 16.02.2021, 19.03.2021 og 23.03.2021. 

• Asker kommune. Barn og unges medvirkning. Datert: 05.12.2019 

• Asker kommune. Barn og unges medvirkning. Ikke datert. 

• Asker kommune. Notat til referatsak. Økt pågang på barnevernet. Datert 04.06.2021   

• Asker kommune. Barnevernets halvårsrapport 2018-2020. 

• Asker kommune. Samarbeidsavtale barnevernsvakten 2020-2022. Datert 10.12.2019.   

• Asker kommune. Notatark for akuttplassering.   

• Asker kommune. Hastesaker. Datert 22.03.2021.   

• Asker kommune. Rutine for mottak og behandling av meldinger. Datert 18.03.2021.   

• Asker kommune. Undersøkelser. Datert 09.05.2021.  

• Asker kommune. Innkalling til første møte. Datert 18.03.2021   

• Asker kommune. Innhenting av opplysninger – undersøkelser. Datert 18.03.2021 

• Asker kommune. Konklusjon av undersøkelse. Datert 18.03.2021 
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• Asker kommune. Evaluering og avslutning – undersøkelser. Datert 18.03.2021 

• Asker kommune. Hjelpetiltak i en barnevernssak. Datert 12.03.2021. 

• Asker kommune. Samarbeidsavtale BFT-BVT 2021. Ikke datert.  

• Asker kommune. Rutinebeskrivelse for rekruttering, godkjenning og oppfølging av private oppdragstakere. 
Datert 12.03.2021.   

• Asker kommune. Overføring til fosterhjem. Datert 03.12.2019.  

• Asker kommune. Prosedyre foreldreoppføling. Ikke datert. Sist endret 28.04.2021.  

• Asker kommune. Rutine for ettervern. Datert 04.03.2021.   

• Asker kommune. Oppnevning av tilsynsperson i fosterhjem og sikring av at tilsyn gjennomføres. Datert 
23.02.2021. 

• Asker kommune. Mal for samtale og godkjenning av tilsynsperson, støttekontakt o.l. Revidert mars 2021. 

• Asker kommune. Grunnopplæring – tilsyn i fosterhjem. Ikke datert. 

• Asker kommune. Oppfølging av fosterhjem. Datert 25.02.2021. 

• Asker kommune. Samarbeid med andre tjenester. Datert 09.03.2021. 

• Asker kommune. Tverrfaglig innsatsteam.  

• Asker kommune. Informasjon til skoler og barnehager og BFI, ang. deltakelse fra barnevern i TFI-møter. Datert 
26.02.2021 

Andre kilder 

• Statsforvalteren i Oslo og Viken. Statsforvalterens oppfølging av kommunens rapportering på 
barnevernområdet for 2020. Datert 03.05.2021.   

• Bufdir.Kommunemonitor.Tilgjengelig fra: 
https://bufdir.no/statistikk_og_analyse/barnevern_kommunemonitor/#/3025  

• KOSTRA 

• Ofstad, Kari og Skaar, Randi. Barnevernloven med kommentar. Gyldendal. Utgitt 2015.   

• Fosterhjemsundersøkelsen 2021  

• Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker.   
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