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Sammendrag 
Buskerud Kommunerevisjon IKS har på oppdrag fra kontrollutvalget i Øvre Eiker kommune gjennomført 

forvaltningsrevisjon av barneverntjenesten i kommunen, der følgende problemstilling er utredet og 

besvart: 

Følger barneverntjenesten opp barn, biologiske foreldre og fosterforeldre forsvarlig etter 
omsorgsovertakelse? 
 

Revisjonskriteriene – det vil si det normative grunnlaget for BKRs vurderinger – er utledet hovedsakelig fra 

barnevernloven og tilknyttet rettskildemateriale. Disse omtales løpende i teksten. Metodevalget – det vil 

si valg av framgangsmåter for å framskaffe relevante og pålitelige faktaopplysninger – er gjort etter en 

vurdering av problemstillingenes egenart og tilgjengelige ressurser.  

Det metodiske hovedgrepet har vært gjennomgå enkeltsaker, for på den måten å gjøre helt konkrete 

undersøkelser av praksis i enkeltsaker. Dette har blitt gjort ved at revisjonens egne medarbeidere har fått 

tilgang til barneverntjenestens fagsystem. De observasjoner vi har gjort der, har blitt tatt opp med 

barneverntjenestens ledelse, som har kommet med en redegjørelse på de funn vi har gjort. Vi 

gjennomførte samtaler med en ansatt på omsorg, teamleder på omsorg, tre ansatte ved STYRK teamet og 

leder for STYRK. I tillegg gjennomførte vi samtale med kommunalsjef for oppvekst.  

Funn gjort i dokumentgjennomgangen og i samtalene med tjenesten gjorde det nødvendig å gjennomføre 

samtaler med fosterforeldre, biologiske foreldre og barn. Vi hadde samtale med åtte fosterforeldre, syv 

biologiske foreldre og ett barn. Det barnet vi snakket med tok selv kontakt med BKR og ba om en samtale.  

Vi fant det også nødvendig å snakke med tilsynsførere. Vi hadde samtale med fire tilsynsførere.  

Vi utarbeidet også questbacken som vi sendte ut til alle fosterfamilien som Øvre Eiker har plassert barn i. 

Totalt 33 fosterfamilier. Vi mottok svar fra 17 fosterfamilier. Det vil si en svarprosent på 51.5%. Resultatet 

fra Questbacken ligger som vedlegg 5.  

Barneverntjenesten har omsorgen for til sammen 46 barn som bor i fosterhjem.  

BKRs overordnede vurdering er at barneverntjenesten ikke følger opp barn, biologiske foreldre og 

fosterforeldre på en tilstrekkelig forsvarlig måte etter omsorgsovertakelse. Vår vurdering er at biologiske 

foreldre ikke blir fulgt opp, ut over oversendelse av samværsplan og tilrettelegging ved samvær. Vi fant 

ikke dokumentasjon på slik oppfølging i mappene og det ble bekreftet i samtalene. Oppfølgingen av 

fosterforeldre dokumenteres heller ikke godt nok og den faktiske oppfølgingen er også mangelfull. Når 

det gjelder barna er det vårt inntrykk at barns medvirkning ivaretas til en viss grad og dokumenteres 

tilfredsstillende, gjennom gjennomførte besøk og tilsynsførerordningen. Likevel er det slik at 

barneverntjenesten ikke følger opp alle barn på en forsvarlig måte, ved at de ikke svarer på deres 

henvendelser innen rimelig tid eller i det hele tatt. Det foreligger i hvert fall ingen dokumentasjon på at 

det er gjort i barnas mapper. Når det gjelder internkontroll og styringssystem er vår samlede vurdering at 

barneverntjenesten ikke har internkontrollsystem eller et fungerende styringssystem.   

Vi vil her vise til at våre funn er basert på et utvalg av informasjon, fra klientmapper, fosterforeldre, 

biologiske foreldre, barn og tilsynsførere. Det vil si at det kan være andre i disse kategoriene som har en 

helt annen opplevelse av barneverntjenesten. Men de funn BKR har gjort, er tilstrekkelige til å 

underbygge en konklusjon om at barneverntjenesten ikke sikrer at alle barn, biologiske foreldre, 

fosterforelder og tilsynsførere ikke følges forsvarlig opp.   

Basert på de undersøkelser og vurderinger BKR har gjort, anbefaler vi at kommunen bør: 
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1. Sørge for at barnet får medvirke 
Barnevernloven tydeliggjør plikten til, og viktigheten av, at barn og unge i barnevernet får mulighet til god 

informasjon og medvirkning under hele saken og forløpet i barnevernet. Barnets rett til medvirkning skal 

gjelde i alle forhold som vedrører barnet. I dette ligger også en rett for barnet til å bli hørt. I det å bli hørt 

ligger det ikke bare at barneverntjenesten skal høre på barnet, men de skal også gi tilbakemelding til 

barnet på deres forespørsler.  

Vår gjennomgang viste flere eksempler på at barneverntjenesten bruker 1 til 2 år på å følge opp/gi 

tilbakemelding på forespørsler fra barna og i noen tilfeller fant vi ikke dokumentasjon på at de har fulgt 

opp forespørsler fra barn. Videre fremkommer det i samtaler med både fosterforeldre og biologiske 

foreldre at barneverntjenesten ikke svarer alle barna på deres henvendelser, eller at det kan ta veldig lang 

tid før barneverntjenesten gir tilbakemelding. I tillegg viste mappegjennomgangen og 

spørreundersøkelsen at barn ikke stoler på barneverntjenesten. I noen tilfeller er barn redd og sint på 

barneverntjenesten fordi de ikke blir hørt og i noen tilfeller har de sluttet å stole på barneverntjenesten. 

Vår vurdering er at ikke alle barn som barneverntjenesten i Øvre Eiker har overtatt omsorgen for blir hørt.  

BKR vurderer dette som alvorlig. Særlig alvorlig er det i de tilfellene barn ber om å bli henvist til 

spesialisthelsetjenesten og det går over ett år før barneverntjenesten henviser. Men det er også alvorlig 

at de ikke bistår til pass eller bankkort innen rimelig tid etter at barnet har spurt om det. Vi vil i denne 

sammenheng vise til at når barneverntjenesten har overtatt omsorgen for et barn har de 

omsorgsansvaret for barnet, selv om barnet er plassert i fosterfamilien. Dette er et stort ansvar og det er 

et løpende og helhetlig oppfølgingsansvar. Vår samlede vurdering er at barneverntjenesten i Øvre Eiker 

kommune ikke oppfyller sin plikt til å la barnet medvirke i eget liv, da de ikke sikrer at alle barn som de har 

omsorgen for får medvirke, herunder blir hørt. 

 

2. Sørge for at ordningen med tillitsperson implementeres. 
I 2014 ble det lovfestet et krav om at barn under offentlig omsorg skal få tilbud om å få oppnevnt en 

tillitsperson, som skal komme i tillegg til fosterforeldre, barneverntjenestens saksbehandler og 

tilsynsføreren.  

Tillitspersonen skal gi barnet en trygghet slik at han eller hun lettere kan gi uttrykk for sine synspunkter 

om viktige forhold i egen barnevernssak. Barna i barnevernet møter mange voksne både i selve 

barnevernet og hos alle samarbeidspartnere. Det å ha med seg en egen tillitsperson vil kunne bidra til at 

barnets stemme kommer tydeligere frem. 

BKRs undersøkelser viser at i Øvre Eiker kommune er ordningen med tillitsperson foreløpig ikke 

implementert i samsvar med krav i lov og forskrift. Barneverntjenesten har opplyst at den nå er i gang 

med arbeidet med å informere fosterbarna om ordningen.  

 

3. Sørge for at barnet blir fulgt opp etter omsorgsovertakelsen. 
4. Sørge for at omsorgsovertakelsen fungerer etter sitt formål 

Barneverntjenesten har etter omsorgsovertakelsen et løpende og helhetlig ansvar for oppfølgingen av 

barnet, herunder et ansvar for å følge utviklingen til barnet og foreldrene. Dette er et stort ansvar som 

krever systematisk arbeide, gode rutiner og lik praksis av alle ansatte i barneverntjenesten. Videre krever 

det kontinuerlig oppfølging fra ledelsen i barneverntjenesten, slik at ledelsen sikrer at barn de har 

omsorgen for faktisk blir fulgt opp i henhold til regelverket.  

På bakgrunn av det som har fremkommet i innsendt dokumentasjon, samtaler, questback og 

gjennomgang av klientmapper kan vi ikke se at barneverntjenesten i Øvre Eiker kommune følger opp alle 

barna de har omsorgen for i tilstrekkelig grad. Vi viser her til det som er sagt i pkt. 4.1. Dette til tross for at 
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barneverntjenesten i de fleste sakene gjennomfører rett antall oppfølgingsbesøk i hjemmet. Vi viser her til 

at de ikke alltid: 

• samtaler med barnet ved oppfølgingsbesøkene 

• følger opp forespørsler, søknader og ønsker fremmet av barna   

Vår vurdering er at det ikke foreligger tilstrekkelig rutiner for å følge opp barns forespørsler og at de 

rutiner som faktisk foreligger blir fulgt av alle ansatte i praksis. Det mangler også rutiner og praksis for at 

ledelsen, faktisk og systematisk følger opp at de ansatte følger opp barna slik regelverket krever.  

I oppfølgingsansvaret overfor barnet ligger det også at barneverntjenesten har ansvaret for å vurdere om 

omsorgsovertakelsen fungerer etter sitt formål, og om barnet får den omsorg og/eller behandling som ble 

forutsatt i vedtaket. På bakgrunn av det som er fremkommet under revisjonen er vi usikre på om 

barneverntjenesten faktisk vurderer dette for alle barna de har omsorgen for.  

Når barneverntjenesten har overtatt omsorgen for et barn har de omsorgsansvaret for barnet, selv om 

barnet er plassert i fosterfamilien. Dette er et stort ansvar og det er et løpende og helhetlig 

oppfølgingsansvar. Vår samlede vurdering er at barneverntjenesten i Øvre Eiker kommune ikke oppfyller 

sitt oppfølgingsansvar i alle saker, da de ikke følger opp alle henvendelsene fra barna eller bruker urimelig 

lang tid på å svare barnet. Vi viser her til det som fremkommer i pkt. 4.1 og ovenfor. 

 

5. Sørge for at biologiske foreldre blir fulgt opp etter omsorgsovertakelsen. 
6. Sørge for at det legges til rette for samvær 

Barneverntjenesten skal kort tid etter omsorgsovertakelsen kontakte foreldrene med tilbud om veiledning 

og oppfølging. Mappegjennomgangen viste at i 17 av 21 mapper er det ikke dokumentert at 

barneverntjenesten tar kontakt med biologiske foreldre med tilbud om råd, veiledning og oppfølging 

verken kort tid etter omsorgsovertakelsen eller på et senere tidspunkt. Dette bekreftet de biologiske 

foreldrene vi snakket med og barnevernleder.  

Barneverntjenesten har sagt i sine rutiner jf. ovenfor at «saksbehandler i barneverntjenesten skal 

informere og oppdatere foreldre på barnets behov, utvikling og trivsel. Barneverntjenesten skal gi tilbud 

om råd og veiledning eller kurs for å støtte foreldre i å gjennomføre best mulig samvær.» De biologiske 

foreldrene vi snakket med fortalte at de ikke fikk informasjon om barnets utvikling eller hvordan de skal 

gjennomføre best mulig samvær. Dette til tross for at de hadde etterspurt slik informasjon opptil flere 

ganger.  Dette ble bekreftet i mappegjennomgangen. Det er veldig uheldig at barneverntjenesten ikke 

tilbyr eller dokumenterer at de tilbyr biologiske foreldre råd, veiledning og/eller kurs. I samtalene kom det 

frem mye informasjon om barnevernets håndtering av biologiske foreldre som gir grunnlag til bekymring. 

Den manglende oppfølgingen av biologiske foreldre har pågått over flere år.  

Vi mener også det er uheldig at: 

• Barneverntjenesten ikke følger opp og/eller dokumenter at de følger opp henvendelser fra 

biologiske foreldre 

• Barneverntjenesten ikke har de biologiske foreldres tillit  

Dette er ikke i tråd med verken barneverntjenestens egne rutiner eller barnevernloven med forskrift.  

Hva gjelder samvær er det vår vurdering at barneverntjenesten utarbeider og oversender samværplan. Vi 

ser likevel ikke dokumentasjon på annen oppfølging av biologiske foreldre, når gjelder samvær. Vi vil her 

vise til at det i samtalene med biologiske foreldre fremkom det at: 

• når de vi snakket med etterspør begrunnelser for avslag på økt samvær får de ikke alltid 

tilbakemelding på hvorfor de får avslag. Dersom de får tilbakemelding forteller biologiske foreldre 

at tilbakemelding ikke er konkret 
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• ingen av de vi snakket med har fått tilbud om råd/veiledning/kurs for å komme i posisjon til å få 

mer samvær 

Vår samlede vurdering er derfor at barneverntjenesten ikke følger opp biologiske foreldre på en 

tilstrekkelig måte hva gjelder samvær. Det er ikke tilstrekkelig å bare sende ut samværsplan tidsnok, 

særlig ikke i de tilfelle biologiske foreldre etterspør mer oppfølging.  

 

7. Arbeide med spørsmål knyttet til telefon- og nettkontakt mellom fosterhjemsplasserte barn og 
deres biologiske foreldre. 

Framveksten av internett, smarttelefoner og sosiale media gir barneverntjenesten utfordringer den ikke 

hadde tidligere. Nå ligger det til rette for rask, enkel og til dels ikke-sporbar kommunikasjon mellom 

fosterbarn og deres biologiske foreldre. Noen ganger er dette positivt for barnet, andre ganger er det 

grunner til å regulere kontakten mellom barn og de biologiske foreldrene. Noen ganger har fylkesnemnda 

regulert kontakten, andre ganger er dette i stor grad overlatt til barneverntjenesten og fosterforeldrene å 

håndtere. 

Det er slik at med mindre fylkesnemnda eller domstolen har vedtatt begrensninger med hensyn til 

telefon- og nettkontakt mellom barn og biologiske foreldre har foreldre i utgangspunktet ubegrenset rett 

til slik kontakt. Det er imidlertid sagt at fosterforeldre kan ha vanlige/normale husregler for slik kontakt. I 

mappegjennomgangen så vi i noen saker at fosterforeldre og/eller barnevernet begrenset 

telefonkontakten med biologiske foreldre ut over det som kan kalles vanlige husregler. Dette ble også 

bekreftet i samtalene vi hadde med de biologiske foreldrene. Barnevernleder sier at det i noen saker er 

inngått avtaler om begrensninger i slik kontakt, men at de har hatt forståelse av at det har vært greit for 

alle parter. Vårt inntrykk er på bakgrunn av dette at barneverntjenesten og/eller fosterforeldre i enkelte 

saker setter begrensninger i telefon- og/eller elektronisk kontakt ut over det som er lov i henhold til 

barnevernloven med forskrift. 

 

8. Sørge for at fosterfamilien følges opp og tilbys veiledning. 
I barnevernloven står det at barneverntjenesten er ansvarlig for å følge opp fosterfamilien og tilby 

veiledning. Barnverntjenesten skal ikke bare gi fosterforeldrene råd og veiledning ved plasseringen, men 

så lenge plasseringen varer.  

Barneverntjenesten gjennomfører stort sett rett antall oppfølgingsbesøk i fosterhjemmet. I 2018 har 

barneverntjenesten også tilbudt fosterforeldre kurs i traumebasert omsorg. I tillegg har de lagt ved bilag 

for ytterligere kurs gitt til fire fosterfamilier. Når det gjelder barneverntjenestens ansvar for å følge opp 

fosterfamilien og tilby veiledning kan vi likevel ikke se at barneverntjenesten løser denne oppgave i 

henhold til de krav som er satt i barnevernloven med forskrift. En del av de opplysningene som har 

kommet frem under revisjonen, herunder i mapper og samtaler med fosterforeldre, vurderer vi å være 

alvorlige funn. Vi vil her særlig trekke frem at flere fosterfamilier utrykker redsel og manglende tillit 

overfor barneverntjenesten. 

Vår vurdering er også basert på at: 

• Det ikke fremkommer i alle klientmappene at fosterfamilien får tilbud råd og veiledning, 

herunder kurs 

• Det ikke kommer frem i alle av klientmappene hvordan og om barneverntjenesten følger opp 

søknader, forespørsler osv fra fosterfamilier 

• Fosterfamilier sier at barneverntjenesten ikke følger opp og/eller bruker veldig lang tid på å følge 

opp søknader, henvisninger til spesialisthelsetjenesten, forespørsler osv  

• Fosterhjemsavtalene ikke blir gjennomgått med alle fosterfamiliene hvert år 
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• Spørreundersøkelsen bekrefter manglende oppfølging av fosterfamiliene 

• Barnevernleder erkjenner at barneverntjenestens dokumentasjon på oppfølging av fosterfamilien 

er mangelfull 

 

9. Sørge for at barneverntjenesten gir tilsynsførere tilstrekkelig opplæring og veiledning. 

Barn som bor i fosterhjem skal ha besøk av en tilsynsfører fire ganger i året. Når barnet er 15 år kan antall 

besøk, på nærmere vilkår, reduseres til to. Det er barneverntjenesten i kommunen der barnet bor som 

har ansvar for dette. Det betyr at Øvre Eiker kommune har ansvar for tilsynsførere for fosterbarn som bor 

i kommunen, også de som er plassert der av andre barneverntjenester. Og det betyr at andre 

barneverntjenester har ansvar for tilsynsførere for de barna Øvre Eiker kommune har omsorgen for, men 

som bor i fosterhjem i andre kommuner, men da skal Øvre Eiker kommune motta kopi av tilsynsførerens 

rapporter. 

Gjennomgangen av klientmappene viser at barneverntjenesten overholder sitt ansvar hva gjelder 

oppnevning av tilsynsførere, omfang av tilsyn, innhenting av tilsynsrapporter og oppdragsavtaler. Dette 

bekreftes i samtalene. 

Når det gjelder oppfølging av tilsynsførere har kommunen lagt ved dokumentasjon på innkalling til to 

møter i 2015, ett i 2016 og ett i 2017. Det foreligger bare referat fra de to samlingene som ble 

gjennomført i 2015, mens det foreligger epost som viser at samlingen i 2016 ble avlyst. I samtalene med 

tilsynsførere kom det frem at det hadde vært gjennomført få fellesmøter de siste 8 årene. Barnevernleder 

uttaler at barneverntjenesten bare tilbyr kurs/fellesmøter en gang i året. Videre ble dert sagt at 

barneverntjenesten ikke har tilbudt kurs ut over dette. Det foreligger heller ikke dokumentasjon på at 

barneverntjenesten har tilbudt tilsynsførere andre kurs.  

I forarbeidene til barnevernloven er det sagt om bestemmelsen at kommunens plikt til å gi nødvendig 

opplæring og veiledning til tilsynsførere har sammenheng med de skjerpende krav til tilsynets innhold. 

Barneverntjenesten skal sikre at tilsynet blir utført på en fullt ut faglig forsvarlig måte. Det er derfor 

uheldig at barneverntjenesten ikke tilbyr tilsynsførere mer enn et kurs i året. Vi er derfor usikre på om 

barneverntjenesten i Øver Eiker kommune sikrer at tilsynet blir utført på en fullt ut forsvarlig måte. 

 
10. Sørge for at barneverntjenesten samarbeider med andre instanser. 

Barneverntjenesten har etter omsorgsovertakelsen, hovedansvaret for å sikre at barnet får et tilstrekkelig 

samordnet og helhetlig hjelpetilbud. Blant annet er det barneverntjenesten som har kompetanse til å 

samtykke til helsehjelp på barnets vegne og samtykke til at det utarbeides individuell plan. 

I henhold til barnevernloven § 3-2 første ledd skal barneverntjenesten medvirke til at barns interesser blir 

ivaretatt også av andre offentlige organer enn barneverntjenesten selv. I forarbeidene er det sagt at 

barneverntjenestens ansvar skal tre inn dersom andre sektorer ikke i tilstrekkelig grad ivaretar de 

oppgavene som naturlig tilhører dem. 

Vår vurdering er at barneverntjenesten og kommunen har fokus på tverrfaglig samarbeid i kommunen for 

å ivareta barnets best. De har fokus på å sette inn de rette tiltakene til rett tid. Inntrykket er også at 

barneverntjenesten i hovedsak deltar på samarbeidsmøter. Barnevernleder uttaler til dette at  

«Kontaktpersonen har ansvaret for dette og vi gjør som hovedregel det, men er det behov for 
lederstøtte med på disse møtene, deltar teamleder og jeg. Dette har det vært flere saker på i 2018 
hvor teamleder og jeg har deltatt som støtte til kontaktpersonen.» 

 
Når det gjelder barneverntjenestens ansvar å sikre at barnet får tilstrekkelig hjelpetilbud, herunder 
helsehjelp, finner vi ikke at lovens krav er oppfylt. Vi vil her vise til det som blir sagt om dette i rapportens 
pkt. 4.1, 4.4 og 4.6. Der kommer det frem at barneverntjenesten ikke alltid henviser til for eksempel 
spesialisthelsetjenesten når fosterbarn og/eller fosterfamilien ber om det og det er behov for det. 

https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gL19920717z2D100z2EzA73z2D2z2E1
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Gjennomgangen viser også at det kan gå opptil 1 ½ år fra det blir bedt om henvisning til 
barneverntjenesten skrive henvisning. Som sagt tidligere er dette alvorlig og derfor vurderer vi at 
barneverntjenesten ikke i alle saker sikrer at barnet får tilstrekkelig og helhetlig hjelpetilbud.   
 
 

11. Sørge for at barneverntjenesten utarbeider og implementerer et styringssystem, herunder også 
internkontroll. 

Den kommunale administrasjonen har plikt til å drive kontroll med seg selv, for på den måten å kunne 

drive kontinuerlig forbedring av kvaliteten på tjenestene. På overordnet nivå kommer dette til uttrykk i 

kommuneloven § 23 nr. 2 om rådmannens internkontroll. For barneverntjenestens del er det fastsatt 

relativt detaljerte krav i internkontrollforskriften, hjemlet i barnevernloven. Det er opp til kommunen selv 

å ta stilling til hvilke tiltak som er nødvendig for å ha tilstrekkelig oversikt og kontroll i de ulike 

virksomheter. 

Vi viser til kapittel 5 for vår vurdering av spørsmål knyttet til internkontrollen. Her i sammendraget nøyer 

vi oss med å gi uttrykk for at barneverntjenesten ikke har etablert internkontroll, verken skriftlig eller i 

praksis.  

Vår vurdering er at kommunen ikke har et internkontrollsystem som sikrer at barneverntjenesten utfører 

sine oppgaver i tråd med krav fastsatt i barnevernloven med forskrift. Barneverntjenesten har ikke et 

styringssystem som sikrer at barneverntjenestens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og 

vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i barnevernloven med forskrift.  Vi vil her vise til at: 

• det forelå brudd på barnevernloven i 17 av 21 klientmapper vi gikk igjennom og flere av 

lovbruddene var alvorlige 

• innsendt rutiner var ikke ferdig utarbeidet eller implementert 

• innsendte rutiner var ikke oppdatert eller evaluert  

• det ikke forelå rutiner for å gjennomføre risiko og sårbarhetsanalyse og det ble ikke gjennomført 

i praksis 

• samtalene med biologiske foreldre, fosterforeldre og barn bekrefter at barneverntjenesten ikke 

overholder krav fastsatt i barnevernloven 

• spørreundersøkelsen til fosterforeldrene viser at barneverntjenesten ikke overholder 

barnevernloven i alle sine saker 

• det fremkom informasjon som kan indikere at barneverntjenesten ikke er organisert eller 

tilstrekkelig dimensjonert til å drive barnevern i samsvar med gjeldende regelverk. Vi viser her til 

at en teamleder hadde ansvaret for to team i en lengre periode, stadig utskiftning av 

saksbehandlere og mange lovbrudd 

• barnevernleder sier at barneverntjenestens dokumentasjon på oppfølging av fosterfamilien er 

mangelfull 

• barnevernleder sier at det er mangelfull dokumentering av oppfølging av biologiske foreldre 

 

12. Styrke tilgjengeligheten til de ansatte pr. telefon og på andre måter. 

BKRs undersøkelser viser at det kan være vanskelig å komme i kontakt med de ansatte i 

barneverntjenesten. 

 

*** 

I vår gjennomgang har vi ikke gjort inngående vurderinger av de barnevernfaglige vurderingene som er 

gjort i enkeltsaker. 
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Når det gjelder internkontrollen vil det være et område som bør følges opp på et senere tidspunkt for 

hele barneverntjenesten. Vår vurdering er at mange av de funn vi har gjort skyldes manglende rutiner, 

internkontroll og styring.  

 

*** 

BKR har ikke sett gjort nøye undersøkelser av fylkesnemndsvedtak. Barneverntjenesten har opplyst at 

fylkesnemnda og domstolene bare helt sjelden gjør vedtak med annet innhold enn det 

barneverntjenesten har foreslått. Dette er også i tråd med funn i andre kommuner. 

 

*** 
 

På vanlig måte har utkast til rapport blitt sendt til rådmannen for uttalelse. I forkant av dette fikk 

barnevernleder tilsendt en tidligere versjon av rapporten til gjennomlesning. Barnevernleder kom med en 

skriftlig tilbakemelding. BKR justerte rapportutkastet de fleste punkter der barnevernleder kom med 

innspill til faktabeskrivelsen i rapporten. Mens rapporten var til rådmannens høring, hadde BKR møte med 

barnevernleder og to teamledere for å drøfte rapportens innhold. Vi har oppfordret barneverntjenesten 

til å påpeke faktafeil i rapporten.  

Rådmannens uttalelse av 15. januar 2019 gir uttrykk for at rapportens funn tas på alvor og at rapporten vil 

bli brukt i kvalitetsforbedringsarbeid framover. Samtidig stiller rådmannen spørsmål ved BKRs anvendte 

metode i prosjektet, bl.a. knyttet til utvalget av respondenter vi har fått informasjon fra, og hvordan 

informasjon fra intervjuer er vektet opp mot informasjon fra spørreundersøkelsen blant fosterforeldrene 

(Questback). 

BKR har gått gjennom rådmannens innvendinger før endelig rapport har blitt avgitt, og enkelte justeringer 

og presiseringer har blitt gjort i rapporten.  

Mer generelt ønsker BKR å understreke at hensikten med rapporten ikke har vært å generalisere fra 

dårlige opplevelser vi har hørt om fra biologiske foreldre og fosterforeldre, og utlede fra dette at disse 

synspunktene er gjeldende for alle. Det er riktig at mange fosterforeldre er fornøyd med oppfølgingen de 

får av barneverntjenesten. Det går fram av spørreundersøkelsen, og det har vi søkt å få fram i rapporten. 

BKR har i kapittel 4.5 understreket at vi er klar over at det ikke er uvanlig at biologiske foreldre til barn 

som kommunen har overtatt omsorgen for, har et vanskelig forhold til barneverntjenesten. Like fullt er 

det barneverntjenestens ansvar å følge opp også biologiske foreldre, og deres tilbakemeldinger må tas 

med som en del av helhetsbildet. 

Men kommunens ledelse har en plikt til å sikre at alle barn, biologiske foreldre og fosterforeldre blir fulgt 

opp forsvarlig. Barneverntjenestens oppgaver er krevende, og på mange måter det mest svikt-sensitive 

området kommunen har ansvaret for, fordi det handler om barn. BKR holder fast ved at summen av de 

feil i enkeltsaker som gjelder barn, biologiske foreldre og fosterforeldre – kombinert med en utilstrekkelig 

internkontroll for å forebygge, avdekke og korrigere disse feilene – vi har avdekket i arbeidet med 

forvaltningsrevisjonen, innebærer at det er grunnlag for de vurderinger vi har gjort. 
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1. Innledning 

1.1. Bakgrunn for prosjektet 
Kontrollutvalget i Øvre Eiker kommune vedtok i møte mandag 5. februar 2018 i sak PS 006/18, at det skal 

gjennomføres forvaltningsrevisjon med barneverntjenesten. Buskerud Kommunerevisjon IKS (BKR) skal 

gjennomføre en forvaltningsrevisjon av barneverntjenesten på tema oppfølging av barn, biologiske 

foreldre og fosterforeldre etter at omsorgsovertakelse er besluttet. 

Bakgrunnen for valg av tema for forvaltningsrevisjonen, er det av flere grunner. Dels fordi det nå har gått 

fire år siden Fylkesmannens tilsyn på området. Videre fordi kravene til barneverntjenestens oppfølging er 

endret etter sist tilsyn, samt at det er kommet nye forskrift i 1. juni 2014 om medvirkning og tillitsperson 

for barn. I tillegg reiser den økte bruken av sosiale medier nye problemstillinger knyttet til kontakt mellom 

barn og biologiske foreldre etter omsorgsovertakelse.  

 

1.2. Formål og problemstillinger 
I denne forvaltningsrevisjonen søker vi å belyse følgende problemstillinger: 

Følger barneverntjenesten opp barn, biologiske foreldre og fosterforeldre forsvarlig etter 
omsorgsovertakelse? 

 
Temaer vi vil undersøke; 

• Sikres barnets rett til medvirkning? 

• Omsorgsplaner, besøk i fosterhjemmet m.m 

• Samvær og kontakt med biologiske foreldre på telefon og via nett/ sosiale medier 

• Veiledning av både biologiske foreldre og fosterforeldre 

• Kontakt og samarbeid med skole, helsesøster, spesialisthelsetjenesten m.fl. 

• Flyttinger fra fosterhjem, herunder årsaker og oppfølging i ettertid 
 
Vi vil også innhente og sammenstille opplysninger om omfanget av omsorgsovertakelser og såkalte 
tilbakeføringssaker, herunder hvor mange saker som går til fylkesnemnda og domstolene og utfallet av 
behandlingen der. Noen nærmere vurderinger av disse sakene vil vi ikke gjøre; da 
beslutningsmyndigheten er statlig, og ikke kan overprøves av et kommunalt kontrollutvalg. 
 

1.3. Avgrensning av undersøkelsen 
Vi presiserer at prosjektet kun tar for seg de områder og temaer som faller inn under de 

problemstillingene som fremgår av kapittel 1.2. Vurderinger og konklusjoner omfatter derfor bare disse 

avgrensede definerte områdene eller temaene. Vi har i denne rapporten ikke gått inn og vurdert de 

barnevernfaglige vurderingen som er gjort i enkeltsaker.  

 

1.4. Definisjoner 
Fosterhjem - Med fosterhjem menes, jf. barnevernloven § 4-22, første ledd: 

a. private hjem som tar imot barn til oppfostring på grunnlag av barneverntjenestens 

beslutning om hjelpetiltak etter barnevernloven § 4-4, eller i samband med 

omsorgsovertakelse etter barnevernloven § 4-12 eller § 4-8annet og tredje ledd,  

b. private hjem som skal godkjennes etter barnevernloven § 4-7. 

Fosterhjemskommunen - Med fosterhjemskommunen menes den kommune der fosterhjemmet ligger. 

https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gL19920717z2D100z2EzA74z2D22
https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gL19920717z2D100z2EzA74z2D22z2E1
https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gL19920717z2D100z2EzA74z2D4
https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gL19920717z2D100z2EzA74z2D12
https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gL19920717z2D100z2EzA74z2D8
https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gL19920717z2D100z2EzA74z2D8z2E2
https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gL19920717z2D100z2EzA74z2D8z2E3
https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gL19920717z2D100z2EzA74z2D7
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Omsorgskommune - Med omsorgskommunen menes den kommune som har ansvaret etter 

barnevernloven § 8-4tredje ledd. Det vil si kommunen der barnet oppholder seg. 

Plasseringskommune – Med plasseringskommunen menes den kommune som har plassert barnet. 

Tilsynsfører – Med tilsynsfører menes person oppnevnt av fosterhjemskommunen til å føre tilsyn med 

fosterhjemmet og barnet situasjon i fosterhjemmet.  

Tillitsperson – Med tillittsperson menes at barn som barnevernet har overtatt omsorgen for kan gis 

anledning til å ha med seg en person barnet har særlig tillit til i kontakten med barnevernet. Barnet skal 

informeres så tidlig som mulig om denne adgangen. 

Omsorgsplan – Med omsorgsplan menes plan for barnets omsorgssituasjon som skal vedtas ved 

omsorgsovertakelsen. Og plan for fremtidig omsorgssituasjon som skal vedtas senest to år etter 

fylkesnemndas vedtak. 

Familieråd - 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. Et 

familieråd kan brukes i ulike type barnevernssaker og for barn i alle aldersgrupper. 

STYRK - Barneverntjenesten er organisert med et mottaksapparat for henvendelser og meldinger, team 

for undersøkelse og tiltak, team for omsorg som følger opp fosterhjemsplasserte barn og STYRK-teamet 

som jobber som utførende på oppdrag fra undersøkelse/tiltaks-teamet og omsorgsteamet. STYRK-teamet 

jobber da direkte inn i familien etter tiltaksplaner og er et hjelpetiltak i form av råd og veiledning av 

fosterhjem.  

 

1.5. Beskrivelse av barneverntjenesten i Øvre Eiker kommune 
Følgende figur viser organiseringen av barneverntjenesten i Øvre Eiker kommune: 

  

 

 

Tabellen nedenfor viser utviklingstall i barneverntjenesten oppgitt av kommunen. 

Barnevernleder

Undersøkelse/tiltak

Teamleder

7 ansatte

Omsorg

Teamleder

4 ansatte

Styrk

Teamleder

5 ansatte

Merkantil

https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gL19920717z2D100z2EzA78z2D4
https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gL19920717z2D100z2EzA78z2D4z2E3
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STILLINGER 
1. halvår 
2015 

2. halvår 
2015 1.halvår 2016 

2. halvår 
2016 

1. halvår 
2017 

Besatte stillinger 18 13,4 18,4 25,5 19,7 

Ubesatte stillinger 0 0 0 0 0,5 

           

ARBEIDSBELASTNING           

Pr. besatt stilling 20,2 16,3 17,7 13,7 20,1 

MELDINGER           
Antall gjennomgåtte 
meldinger 123 91 102 106 125 

% henlagte meldinger 24,6 19,8 9,8 15,1 12,8 

UNDERSØKELSER           
Antall avsluttede 
undersøkelser 99 72 78 86 118 
% henlagt etter 
undersøkelsen 66,7 59,7 60,3 54,7 61,9 

% brukt mer enn 3 mdr 4 8,3 7,7 16,3 10,2 

% fristoverskridelse 2 4,2 2,6 12,8 8,5 

BARN MED TILTAK           

Antall totale tiltak 141 137 146 157 152 

% uten tiltak 0 17,7 0 5 0 

% under omsorg 31,9 36,5 34,9 32,5 30,9 

% uten omsorgsplan 0 6 9,8 2 0 
Antall akutte 
plasseringer 9 13 16 9 3 
% andel fosterhjem som 
ikke får tilstrekkelig 
antall oppfølgingsbesøk 3,8 8 0 0 0 

 

 

KOSTRA tall over utviklingen av barneverntjenestens oppgaver: 

MELDINGER 2013 2014 2015 2016 2017 

Meldinger i alt 221 220 217 212 220 

Barn med melding 204 196 201 199 208 

Til undersøkelse 167 176 170 185 193 

Henlagt 54 44 47 27 27 

Innen 7 dager 219 219 215 210 216 

      

BARN MED UNDERSØKELSE ELLER TILTAK         

 2013 2014 2015 2016 2017 

 327 339 337 347 364 

      

UNDERSØKELSER 2013 2014 2015 2016 2017 

Barn med undersøkelse 164 192 194 208 220 

Avsluttede undersøkelser 119 162 175 173 187 

Førte til tiltak 32 56 64 74 64 

Ikke faglig grunn til tiltak 80 79 93 71 97 
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Ikke samtykke til tiltak   9 11 10 22 

Ikke tiltak pga flytting   18 7 18 4 

Undersøkelse over 3 mnd 2 8 7 18 18 

Undersøkelse over 6 mnd 0 0 0 2 6 

      

HJELPETILTAK 2013 2014 2015 2016 2017 

Barn med tiltak i.l.a. året 233 226 212 207 217 

Bare hjelpetiltak i.l.a. året 185 181 160 151 165 

Hjelpetiltak pr. 31.12 137 113 90 107 84 

Tiltaksplaner pr. 31.12 117 91 68 92 78 

      

PLASSERTE BARN 2013 2014 2015 2016 2017 

Barn i fosterhjem i.l.a året 16 60 63 63 59 

Barn i fosterhjem pr. 31.12 15 50 52 52 47 

Barn i institusjon i.l.a. året   10 10 8 8 

Barn i institusjon pr. 31.12   7 6 4 7 

Beredskapshjem i.l.a. året   12 17 18 8 

      

STABEN 2013 2014 2015 2016 2017 

Stillinger i alt 13,0 17,0 18,4 20,0 19,0 

Med fagutdanning 11,0 15,0 16,0 18,0 17,8 

Til tiltak   2,0 2,0 4,5 2,8 
 

Vi ser her at det pr. 31.12.2017 var 47 barn i fosterhjem i Øvre Eiker kommune og at det var 57 barn i 

fosterhjem i løpet av året. Dette er en nedgang fra 2015 og 2016. 
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2. Metode 
Prosjektet er gjennomført av revisjonens egne ansatte på bakgrunn av kravene som stilles til 

gjennomføring av forvaltningsrevisjon som prosjekt. Det vil si at gjennomgangen er basert på "RSK 001 

Standard for forvaltningsrevisjon" som er vedtatt av Norges Kommunerevisorforbund (NKRF). Ligger i 

vedlegg 2.  

BKR  vil innledningsvis vise til at våre funn og anbefalinger bygger på en bred tilgang av informasjon og 

ingen anbefalinger bygger på bare en kilde. 

Vi ba i oppstartmøte om å få tilsendt relevant dokumentasjon innen 20. august 2018. Vi fikk tilsendt 

dokumentasjon innen fristen og fikk ytterligere dokumentasjon tilsendt underveis i revisjonen. 

Vi hadde videre et møte med barneverntjenesten 27. august 2018. I møte avklarte vi hvilke barn det 

kunne være aktuelt å snakke med. Vi ba også om å få en oversikt over fosterforeldre og biologiske 

foreldre. I tillegg avklarte vi hvordan dokumentasjonsgjennomgangen og intervjuene skulle gjennomføres. 

Vi fikk også tilsendt redegjørelse fra barnevernleder to ganger i prosjektet.  

Vi gikk igjennom 21 klientmapper av 43 de tre dagene vi hadde dokumentasjonsgjennomgang. Vi så på 

mapper til barn som var plassert alt i fra nylig til for flere år siden. Vi kontrollerte blant annet om: 

• det var oppnevnt tillitsperson til barnet 

• barnets medvirkning  

• det forelå omsorgsplan for barnet 

• barneverntjenesten samarbeid med andre instanser der det var nødvendig 

• det var oppnevnt tilsynsfører 

• det ble gjennomført fire tilsynsbesøk i året 

• det ble gjennomført fire oppfølgingsbesøk i fosterhjemmet 

• fosterhjemsavtalen ble gjennomgått hvert år 

• fosterfamilien får tilbud om råd og veiledning fra barneverntjenesten 

• det legges til rette for samvær med biologiske foreldre 

• barnet og biologiske foreldre har kontakt på telefon eller elektroniske medier 

• biologiske foreldre får tilbud om råd og veiledning 

Vi kontrollerte også om alle fosterbarnene hadde fått omsorgsplan. Vi fikk disse tilsendt i november 2018. 

Vi ser at de fleste er datert etter oppstarten av forvaltningsrevisjonen. Det foreligger nå omsorgsplaner 

for alle fosterbarna i Øvre Eiker kommune. 

Vi gjennomførte også samtaler med: 

• en ansatt på omsorgsteamet 

• teamleder for omsorgsteamet 

• tre ansatte ved Styrk-teamet 

• teamleder for Styrk--teamleder 

Vi innhentet redegjørelse fra barnevernleder og gjennomførte samtale med kommunalsjef for oppvekst.  

Når det gjaldt samtaler med barn, biologiske foreldre og fosterforeldre utarbeidet vi et skriv som 

barneverntjenesten sendte ut til barn, fosterfamilier og biologiske foreldre. Der informerte vi om 

forvaltningsrevisjonen. og formidlet ønske om å snakke med dem. Vi oppgav vår kontaktinformasjon og 

ba de ta kontakt dersom de ønsket en samtale med oss om hvordan Øvre Eiker kommune hadde fulgt 

dem opp.  
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Vi ble enige med barneverntjenesten i Øvre Eiker kommune at barneverntjenesten skulle kontakte barna 

for å sikre at de ønsket å gjennomføre samtale med oss. Barna og ungdommer kunne dersom de ønsket 

også ta direkte kontakt med oss for å avtale samtale.  

Vi gjennomførte samtale med åtte fosterforeldre, syv biologiske foreldre og ett barn. Grunnen til at vi 

snakket bare med ett barn var at vi igjennom gjennomgangen av 21 klientmapper og samtalene med 

fosterforeldre fikk tilstrekkelig informasjon til å kunne besvare problemstillingene stilt av kontrollutvalget. 

Dette vil si at vi ikke kan utelukke at andre barn har villet uttalt seg positivt om kommunens 

barneverntjeneste. Det barnet vi snakket med tok selv kontakt med BKR og ba om en samtale.  

Vi sendte også ut informasjonsbrev til alle tilsynsførerne. Vi gjennomførte samtale med fire tilsynsførere.  

Vi utarbeidet en questback1 som vi sendte ut til alle fosterfamilien som Øvre Eiker har plassert barn i. 

Totalt 33 fosterfamilier. Vi mottok svar fra 17 fosterfamilier. Det vil si at det er en svarprosent på 51.5%. 

Resultatet fra questbacken ligger som vedlegg 5, med unntak av kommentarene som er sladdet/fjernet 

grunnet personvernhensyn.  

Med gyldige data (validitet) menes at det skal være samsvar mellom problemstillingene og 

revisjonskriteriene for undersøkelsen, og de data som er samlet inn. Vi mener at data i denne 

undersøkelsen er egnet til å svare på problemstillingene ved at vi har relevant og tilstrekkelig informasjon. 

Gyldighet er sikret gjennom kombinasjon av faktafunn fra dokumentanalyse, gjennomgang av 

saksdokumenter, samt muntlig informasjon fra kommunen.  

Med pålitelige data (reliabilitet) mener vi at data skal være mest mulig presise og nøyaktige. For å sikre at 

data er pålitelige, er det nødvendig å vurdere eventuelle feilkilder. Dette er ivaretatt ved kvalitetssikring 

av faktaopplysningene som er fremkommet fra dokumenter, og verifisering av faktaopplysninger fra møte 

og mottatt informasjon/dokumentasjon Rapportens innhold er gjennomgått med kommunens 

kontaktperson.  

Vi vurderer at informasjonen vi har innhentet er relevant, pålitelig og gyldig og finner at dette er 

tilfredsstillende. BKRs vurdering er at metodebruk og kildetilfang i denne forvaltningsrevisjonen har gitt 

tilstrekkelig grunnlag til å gi svar på problemstillingene som kontrollutvalget har vedtatt. 

For ytterligere beskrivelse av metode, se vedlegg 3.  

                                                             

1 Questback – internettbasert kartleggingsverktøy 
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3. Revisjonskriterier 
Revisjonskriterier – som begrep – er en samlebetegnelse for krav og forventninger som benyttes for å 

vurdere en virksomhets drift, økonomi, produktivitet, måloppnåelse, regeletterlevelse osv. Sammenholdt 

med faktabeskrivelsen danner revisjonskriteriene basis for de analyser og vurderinger som foretas, de 

konklusjoner som trekkes, og de er et viktig grunnlag for å kunne dokumentere avvik eller svakheter.  

Lovkrav er en sentral kilde for revisjonskriterier.   

Andre kilder er dokumenter som gir uttrykk for hva som regnes for god praksis på området.   
 

3.1. Kilder til revisjonskriterier 
 

• L17.07.1992 nr. 100 Lov om barneverntjenester (barnevernloven) 

• F01.06.2014 nr 697 Forskrift om medvirkning og tillitsperson 

• F18.12.2003 nr 1659 Forskrift om fosterhjem. 

• Rundskriv Q – 1104 - Tiltaksplaner og omsorgsplaner i barneverntjenesten – en veileder 

• Rundskriv Q – 0982 – Retningslinjer om hjelpetiltak, jf. bvl. § 4-4 

• Rundskriv Q 1-2014 - Merknader til forskrift om fosterhjem §§ 8 og 9 – tilsyn med barn i 

fosterhjem. 

• Rutiner og retningslinjer fra kommunen 

 

3.2. Utledning av kriterier og revisjonskriterier 
 

Problemstilling 
Følger barneverntjenesten opp barn, biologiske foreldre og fosterforeldre forsvarlig etter 
omsorgsovertakelse? 

 

Får barnet medvirke? 

Barnekonvensjonens artikkel 12 fastslår at barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter skal ha 

rett til fritt å gi uttrykk for disse i alle forhold som vedrører barnet. Barnets synspunkter skal tillegges 

behørig vekt i samsvar med dets alder og modenhet. Barnets rett til å bli hørt kommer til uttrykk i ulike 

bestemmelser i barnevernloven. Barnevernloven § 6-3 regulerer barns rettigheter under 

saksbehandlingen. Alle barn som er fylt 7 år, og yngre barn som er i stand til å danne seg egne 

synspunkter, skal informeres og gis anledning til å uttale seg før det tas avgjørelse i sak som berører ham 

eller henne. Barnets mening skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. 

Barnevernloven § 4-1 annet ledd tydeliggjøre plikten til, og viktigheten av, at barn og unge i barnevernet 

får mulighet til god informasjon og medvirkning under hele saken og forløpet i barnevernet. Alle instanser 

som har oppgaver etter barnevernloven omfattes av denne overordnede bestemmelsen, og barnets rett 

til medvirkning skal gjelde i alle forhold som vedrører barnet. Bakgrunnen for lovendringen er å styrke 

barn og unges deltakelse og innflytelse i praksis. Bestemmelsen omfatter også kommunens ansvar for å 

føre tilsyn med barn i fosterhjem. 

Har barnet tillitsperson? 

I barnevernloven § 4-1 annet punktum, presiseres at barnet kan gis anledning til å ha med seg en person 

barnet har særlig tillit til. Hensikten bak bestemmelsens annet punktum er todelt. For det første vil en 

tillitsperson kunne gi et barn større trygghet i møte med barnevernet i rollen som barnets støtteperson. 

https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gF20031218NR1659P8
https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gF20031218NR1659P9
https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gL19920717z2D100z2EzA76z2D3
https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gL19920717z2D100z2EzA74z2D1
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For det andre vil denne tillitspersonen kunne styrke barnets rett til medvirkning. Denne tillitspersonen vil 

kunne gi barnet større trygghet i sitt møte med barnevernet. Det er viktig å understreke at en tillitsperson 

skal være et supplement og ikke komme i stedet for verken saksbehandleren eller tilsyns- og 

kontrollinstanser. 

Sikres barnets rett til omsorgsplaner? 

Det er sagt i barnevernloven § 4-15 3. og 4. ledd at «Allerede ved omsorgsovertakelsen skal 

barneverntjenesten vedta en plan for barnets omsorgssituasjon. 

Senest to år etter fylkesnemndas vedtak skal barneverntjenesten vedta en plan for barnets framtidige 

omsorgssituasjon som ikke skal endres uten at forutsetningene for den er falt bort.» 

Omsorgsplanen er ment å avløse den foreløpige planen som skal vedtas på 

omsorgsovertakelsestidspunktet. Bakgrunnen for dette er at det ofte vil være behov for å se situasjonen 

noe an, både når det gjelder barnets og foreldrenes utvikling, før det er mulig å vedta en mer samlet plan 

for barnets fremtid.  

Omsorgsplanen er først og fremst en oppsummerende klargjøring av sentrale spørsmål knyttet til 

omsorgsovertakelsen og plasseringen, basert på fylkesnemndas vedtak og barneverntjenestens egne 

vurderinger. Planen vil være retningsgivende for det videre arbeidet selv om foreldre eller barn åpent 

skulle motsette seg planens premisser og føringer. 

Følges barnet opp etter omsorgsovertakelsen? 

Barneverntjenesten har etter omsorgsovertakelsen et løpende og helhetlig ansvar for oppfølgingen av 

barnet, herunder et ansvar for å følge utviklingen til barnet og foreldrene, jf. barnevernloven § 4-16. 

Barneverntjenesten skal der hensynet til barnet ikke taler imot det, legge til rette for samvær med søsken.  

Oppfølgingsansvaret overfor barnet må for det første innebære et ansvar for å vurdere om 

omsorgsovertakelsen fungerer etter sitt formål, og om barnet får den omsorg og/eller behandling som ble 

forutsatt i vedtaket.  

Følges biologiske foreldre opp etter omsorgsovertakelsen og tilrettelegges det for samvær? 

Oppfølging 

Barneverntjenesten skal kort tid etter omsorgsovertakelsen kontakte foreldrene med tilbud om veiledning 

og oppfølging. Dersom foreldrene ønsker det, skal barneverntjenesten som en del av oppfølgingen 

formidle kontakt med andre hjelpeinstanser, jf. barnevernloven § 4-16. 

I den første kontakten som barneverntjenesten tar initiativ til, må hensikten være å få brakt på det rene 

om foreldrene ønsker hjelp og oppfølging fra barneverntjenestens side etter omsorgsovertakelsen. 

Formålet med barneverntjenestens oppfølging av foreldrene vil måtte ta utgangspunkt i fylkesnemndas 

vedtak. 

Samvær 

Hovedregelen er at barn og foreldre har rett til samvær med hverandre når barnet er plassert utenfor 

hjemmet med hjemmel i barnevernloven § 4-16 1. ledd. Samværsretten er forankret i det biologiske 

prinsipp og bygger på at det har en egenverdi for barnet å få opprettholde kontakten med sine biologiske 

foreldre. Etter § 4-16 har barneverntjenesten også et ansvar for å legge til rette for samvær med søsken.  

Følges fosterfamilien opp og gjennomføres tilsyn? 

Oppfølging av fosterhjem 

Det følger av barnevernloven § 4-22, 3. ledd at barneverntjenesten er ansvarlig for å følge opp 

fosterfamilien og tilby veiledning. 

 I fosterhjemsforskriften § 7 er det sagt at barneverntjenesten skal gi fosterforeldrene nødvendig råd og 

veiledning i forbindelse med plasseringen av det enkelte barn så lenge plasseringen varer. Videre skal 

https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gL19920717z2D100z2EzA74z2D16
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barneverntjenesten skal besøke fosterhjemmet så ofte som nødvendig for å kunne oppfylle ansvaret etter 

første og annet ledd, men minimum 4 ganger i året. Dersom barneverntjenesten vurderer forholdene i 

fosterhjemmet som gode kan barneverntjenesten vedta at antall besøk skal reduseres til minimum 2 

ganger i året for barn som har vært plassert i fosterhjem i mer enn 2 år. 

Tilsyn med fosterhjem 

I barnevernloven § 4-25, 5. og 6. ledd fastslås det at kommunen har ansvar for å føre tilsyn med hvert 

enkelt barn i fosterhjem. Kommunen har det helhetlige ansvaret for at tilsynet blir utført på en fullt ut 

faglig forsvarlig måte og i samsvar med lov- og regelverk.  

Samarbeider barneverntjenesten med andre instanser? 

Barneverntjenesten har etter omsorgsovertakelsen, hovedansvaret for å sikre at barnet får et tilstrekkelig 

samordnet og helhetlig hjelpetilbud. Blant annet er det barneverntjenesten som har kompetanse til å 

samtykke til helsehjelp på barnets vegne og samtykke til at det utarbeides individuell plan. 

I henhold til barnevernloven § 3-2 første ledd skal barneverntjenesten medvirke til at barns interesser blir 

ivaretatt også av andre offentlige organer enn barneverntjenesten selv. I proposisjonen uttalte 

departementet at barneverntjenestens ansvar skal tre inn dersom andre sektorer ikke i tilstrekkelig grad 

ivaretar de oppgavene som naturlig tilhører dem. 

Flyttes barnet? 

Barneverntjenesten kan treffe vedtak om å flytte barnet. Barneverntjenesten kan bare treffe slikt vedtak 

dersom endrede forhold gjør det nødvendig, eller dersom det må anses til beste for barnet, jf. 

barnevernloven § 4-17. Barneverntjenesten må foreta en totalvurdering av nødvendigheten og hva som 

er til barnets beste ut fra barnets omsorgssituasjon i fosterhjemmet, barnets mulige fremtidige 

omsorgssituasjon samt de fordeler og ulemper en flytting vil medføre. 

Vi har på bakgrunn av dette utledet følgende revisjonskriterier: 

1. Barnet skal medvirke 
2. Barnet skal få tilbud om tillitsperson 
3. Barnet skal ha omsorgsplan 
4. Barnet skal følges opp etter omsorgsovertakelsen 
5. Biologiske foreldre skal følges opp etter omsorgsovertakelsen og det skal tilrettelegges for 

samvær 
6. Forsterfamilien skal følges opp og det skal gjennomføres tilsyn med fosterfamilien 
7. Barneverntjenesten skal samarbeide med andre instanser 
8. Barnet skal flyttes dersom endrede forhold gjør det nødvendig 

 

 

En fullstendig utledning av revisjonskriteriene med kontrollpunkter foreligger i vedlegg 4. I vedlegg 1 

følger uttalelse fra rådmannen. 

I kapittel 4 vil vi ta for oss problemstillingen. Hvert revisjonskriterium blir behandlet i eget underkapittel. 

Ett underkapittel vil således utgjør ett revisjonskriterium med underliggende kontrollpunkter.  Det som er 

beskrevet i tekstboksene er fakta som er hentet fra innsendt dokumentasjon og samtaler. 

  

https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gL19920717z2D100z2EzA73z2D2z2E1
https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gL19920717z2D100z2EzA74z2D17
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4. Forsvarlig oppfølging av barn, biologiske foreldre og 
fosterforeldre ved omsorgsovertakelse 

4.1. Barnet skal medvirke 

Fakta og funn 
Om barnets medvirkning står det i barneverntjenestens rutinehåndbok punkt 4.2.4 at: 

Medvirkning                           Barnet skal gis mulighet til å medvirke i egen sak ut fra  
                                                                 alder og modenhet. Det skal dokumenteres i barnets 
                                                                 mappe hvordan det er lagt til rette for medvirkningen, 
                                                                 hva barnet har blitt hørt om og hva som er barnets syn.  
 

 

I dokumentet «Arbeidsoppgaver og prosesser 2017» fremkommer det at det forventes av de ansatte i 

fasen der de vurderer å fremme sak for fylkesnemnda skal ha et særlig fokus på barnet. De skal lytte til 

barnet og barnets ønsker. Informere tydelig om bakgrunnen for barneverntjenestens vurdering. Det står 

også at barnets synspunkter og tilbakemelding skal dokumenteres. Når det gjelder valg av bosted står det 

at de ansatte skal lytte til barnet og barnets ønsker. Videre at de skal spørre om ulike flytte alternativer i 

familien og om barnet har noen ønsker. 

Øvre Eiker kommune ved barneverntjenesten er en «Mitt Liv» kommune. «Mitt Liv» er et utviklingsarbeid 

med mål om å endre tjenestene fortløpende til å stadig finne måter å samarbeide mer med sine barn og 

unge. 

Mitt Liv består av2:  

– felles barnesyn  

– felles verdier 

– felles anbefalinger for godt barnevernsarbeid  

– felles metoder for tilbakemelding fra barn og unge  

– lederverktøy for kvalitetssikring på samarbeidet med barn og unge  

– begreper som byttes ut  

– foredrag, ledernettverk, hefter og filmer  

I Mitt Liv får man tilgang på disse verktøyene, og inviteres med på foredrag med Barneverns Proffene og 

andre arrangementer med Forandringsfabrikken rundt om i landet. Barneverntjenesten sier at de skal 

lytte til og lære av erfaringene som proffene har lagt føringer for på et nasjonalt nivå. 

Når det gjelder å sikre barnets rett til medvirkning sier barneverntjenesten at alle vedtak som fattes i 

tjenesten skal ha barnets stemme med så lenge det er en mulighet. De skal snakke med barnet i alle faser 

i en barnevernssak. Videre skal barneverntjenesten alltid tenke «mildeste inngreps prinsipp». Alt skal 

være prøvd før flytting kan/skal skje. Barneverntjenesten skal også kontrollere at Fylkesnemnda snakker 

med barnet og/eller får en talsperson.  

Barneverntjenesten vil også alltid sjekke nettverk og familie ved plassering. Det foreligger ingen skriftlige 
rutiner i forhold til familie og nettverksplassering. Barneverntjenesten kartlegger om det finnes 
plasseringsalternativer i nettverk etter at det er besluttet å fremme sak om omsorgsovertakelse. Foreldre 
kan også komme med ønsker. Barneverntjenesten har sett familieråd som en fin modell for å rekruttere 
fosterhjem i familien. Familieråd med barnet tilstede skal gjennomføres. Familieråd er barnets råd. I vår 

                                                             

2 Hentet fra Forandringsfabrikken.  
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gjennomgang av saksmapper kunne vi ikke se at familieråd ble benyttet. Barnevernleder uttalte dette om 
dette at  
 

«I utarbeidelse av tjenesteplan for 2017 kom dette på agendaen. Når familier og/eller barnet selv har 
kommet med konkrete forslag til familie/nettverk har tjenesten ikke vurdert det som hensiktsmessig 
å gjennomføre familieråd for å få på plass en plassering. Vi har da gått direkte til de det gjelder. Vi har 
i denne perioden hatt veldig få omsorgsplasseringer, men de plasseringene vi har hatt har i stor grad 
vært i nettverk» 

 
I gjennomgangen av klientmappene kom det frem at barnet ble snakket med og ble involvert i de fleste 
sakene.  
 
Dokumentgjennomgangen viser imidlertid at selv om barnet blir snakket med under 
oppfølgingsbesøkene, følger ikke barneverntjenesten opp barnas ønsker og forespørsler om hjelp i alle 
saker. I saker der barn ber barneverntjenesten om henvisning til spesialisthelsetjenesten og/eller 
uttrykker ønsker for hvordan samvær med biologiske foreldre skal skje har barna noen ganger ventet alt i 
fra 8 måneder til 1,5 år før de får svar. Dette kom frem både i samtaler med fosterfamilier og i 
mappegjennomgangen. Dette skjer til tross for at barneverntjenesten i denne perioden har gjennomført 
oppfølgingsbesøk i fosterhjemmet, der barnets ønske kunne blitt fulgt opp. I noen få saker ser vi også at 
det ikke foreligger dokumentasjon på at barna har fått svar i det hele tatt. 
  
Til dette uttalte barnevernleder at  
 

«Dette er svært beklagelig og er ikke slik tjenesten ønsker å jobbe. Som nevnt over skal vi ha 
dokumentasjon som fokusområde og forventer at de aktiviteter og vurderinger for hvorfor det tar tid 
fremkommer fortløpende i sakene. Dette betyr ikke at vi fraskriver oss ansvaret eller er av den 
oppfatning av at feil ikke har forekommet.» 

 

Questbacken viser at i 17,6 % av fosterfamiliene som svarte på undersøkelsen, samtaler 

barneverntjenesten ikke med barna under oppfølgingsbesøkene, mens 82.4% svarer at de gjør det. I 

questbacken kommer det frem at grunnen til barneverntjenesten ikke snakker med barna blant annet er 

at:  

• barn er redd barneverntjenesten 

• barn opplever ikke å bli tatt på alvor 

• barn er sint på barneverntjenesten fordi de ikke hjelper dem 

• barn synes det er belastende med alle samtalene de er nødt til å gjennomføre 

• dårlige rutiner 

I klientmappene fremkom det også at i noen få saker hadde fylkesmannen åpnet tilsynssak på grunn av 

manglende tilbakemelding fra barneverntjenesten på henvendelser fra barn. 

 

Vurdering 
Barnevernloven § 4-1 annet ledd tydeliggjør plikten til, og viktigheten av, at barn og unge i barnevernet 

får mulighet til god informasjon og medvirkning under hele saken og forløpet i barnevernet. Barnets rett 

til medvirkning skal gjelde i alle forhold som vedrører barnet. I dette ligger også en rett for barnet til å bli 

hørt. I det å bli hørt ligger det ikke bare at barneverntjenesten skal høre på barnet, men de skal også gi 

tilbakemelding til barnet på deres forespørsler.  

I klientmappene vi har gjennomgått fremkommer det eksempler på at barneverntjenesten bruker 1 til 2 år 

på å følge opp/gi tilbakemelding på forespørsler fra barna og i noen tilfeller kan vi ikke finne 

dokumentasjon på at de har fulgt opp forespørsler. Grunnet personvernhensyn kan vi ikke si hvilke saker 

https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gL19920717z2D100z2EzA74z2D1
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dette gjelder, men det er snakk om mer enn et tilfelle. I samtaler med både fosterforeldre og biologiske 

foreldre kommer det frem at barneverntjenesten ikke svarer alle barna på deres henvendelser, eller at 

det kan ta veldig lang tid før barneverntjenesten gir tilbakemelding. I klientmappen fremkommer det i 

tillegg informasjon om at barn ikke stoler på barneverntjenesten. Questbacken viser også at barn er redd 

og sint på barneverntjenesten fordi de ikke blir hørt eller at de har sluttet å stole på barneverntjenesten.  

Vårt inntrykk er at ikke alle barn som barneverntjenesten i Øvre Eiker har overtatt omsorgen for, blir hørt. 

Det vil ikke si at ingen barn blir hørt av barneverntjenesten i Øvre Eiker kommune, men i henhold til 

barnevernloven er kravet at alle barn skal bli hørt.  

BKR vil særlig framheve som alvorlig at vår dokumentgjennomgang har vist at det kan forekomme at det 

går over et år før et barn henvises til spesialisthelsetjenesten (barne- og ungdomspsykiatrien), regnet fra 

tidspunktet det er enighet om at barnet skal henvises. Vi har også sett at det kan gå like lang tid på å følge 

opp fosterforeldres og fosterbarns spørsmål knyttet til eventuell adopsjon av barnet. Likeledes er det 

betenkelig at barneverntjenesten ikke bistår med å ordne pass eller bankkort innen rimelig tid når barnet 

har bedt om det. Dette er henvendelser fra barna som ikke er særskilt kompliserte å følge opp.  

Vi understreker at når fosterforeldre i kommentarfeltet på spørreundersøkelsen har opplyst (f.eks.) at 

«barn er redd barneverntjenesten», så er ikke dette et synspunkt som kommer direkte fra barnet selv, det 

kommer via fosterforeldrene. Spørreundersøkelsen er gjennomført anonymt, noe som betyr at BKR ikke 

vet hvilket barn det er tale om og hva som er bakgrunnen for at fosterforeldrene opplever at barnet er 

redd for barneverntjenesten. Altså er det enkelte usikkerhetsfaktorer.  

BKR mener likevel at en slik tilbakemelding må tas på stort alvor. Fosterforeldrene utøver den daglige 

omsorgen, men det er ikke tvilsomt at det er kommunen som har ansvaret for barnets omsorg, og da er 

det alvorlig dersom det er slik at barn er redde for barneverntjenesten. 

BKR nevner i denne sammenheng også at utskiftninger av saksbehandlere, som det har vært en del av de 

senere årene, gjør det vanskeligere å bygge tillit hos barnet enn dersom samme saksbehandler følger 

barnet over tid. BKR er innforstått med at turn-over er en del av virkeligheten i en enhver kommunal 

virksomhet, og det ligger utenfor mandatet for forvaltningsrevisjonen å gjøre nøye undersøkelser av 

graden av turn-over og årsakene til denne. Men vi oppfatter det slik at barneverntjenesten i Øvre Eiker 

over noe tid har opplevd relativt høy grad av turn-over. 

Vi kommer i kapittel 4.2 nedenfor tilbake til ordningen med tillitsperson for barnet. Denne ordningen er 

ikke i bruk i barneverntjenesten i Øvre Eiker. BKR ser det slik at denne ordningen kunne vært et tiltak som 

kompenserte noe for at høy turn-over medfører at noen barn relativt hyppig får en ny ansatt i 

barneverntjenesten å forholde seg til. 

Eksemplene vi her har nevnt skriver seg fra enkeltsaker. Av personverngrunner omtales de i rapporten 

ikke så konkret at de er gjenkjennbare for lesere, men vi antar at de ansatte i barneverntjenesten selv vil 

kunne kjenne igjen sakene. BKR understreker at vårt fokus ikke er, og i arbeidet underveis heller ikke har 

vært, rettet mot den enkelte medarbeider. Poenget fra vår side er altså ikke først og fremst at det har blitt 

gjort feil i enkeltsaker som den enkelte medarbeider har ansvaret for.  

Poenget er at ledelsen har et ansvar for betryggende kontroll i virksomheten, og for å legge til rette for at 

den kan drives i samsvar med krav i lov og forskrift. Dette ansvaret påhviler i siste instans rådmannen 

etter kommuneloven § 23 nr. 2. BKRs vurdering er at barneverntjenesten ikke har hatt tilstrekkelige 

internkontrolltiltak til å forebygge at (f.eks.) ønske og behov om henvisning til barne- og 

ungdomspsykiatrien ligger ubehandlet i lang tid. Det er heller ikke eksistert tilstrekkelige 

internkontrolltiltak til å avdekke og rette opp feilen tidlig nok, når den først har skjedd. Dette er et 

ledelsesansvar. 
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4.2. Barnet skal få tilbud om tillitsperson 

Fakta og funn 
I barneverntjenestens rutinehåndbok pkt. 4.2.4 står det at: 

Tillitsperson                              Barnet skal opplyses om retten til å ha med seg en 
        tillitsperson i kontakten med barnevernet.  

 
 

 

Barneverntjenesten skriver at de ikke har spesifikke rutiner for dette.  Barneverntjenesten sier at de ikke 

har system for å snakke med barn om dette. Videre sier de at de ikke har vært flinke til å dokumentere det 

de gjør på dette området slik de skal. I de fosterhjemssakene som barneverntjenesten har hatt i mange år 

og hvor de har et etablert forhold til fosterbarna over tid sier de at dette har vært for dårlig fulgt opp. 

I dokumentet «Arbeidsoppgaver og prosesser 2017» pkt. 7.6 står det at saksbehandler skal tilby barnet en 

tillitsperson og støtte opp om dette dersom barnet ønsker å ha med seg tillitspersonen i møter osv. Dette 

er et dokument som på revisjonstidspunktet er under arbeid og ifølge barneverntjenesten ennå ikke fullt 

ut tatt i bruk. Barnevernleder sier om dokumentet at  

«Dette er et vedlegg og ikke vår rutine. Den er ikke vår men en rettesnor for å gi god praksis på 

tillitsperson.» 

Gjennomgangen av klientmappene viste at barneverntjenesten i Øvre Eiker kommune ikke har fast og 

innarbeidet praksis for å spørre barna om de ønsker tillitsperson. Dette bekreftes i uttalelse fra 

barnevernleder, samtalene med de ansatte, fosterforeldre og biologiske foreldre. 

 

Vurdering 
Barneverntjenesten har på revisjonstidspunktet ikke praksis for å spørre barna om de ønsker tillitsperson. 

Dette bekreftes av både dokumentasjonsgjennomgangen og samtalene med de ansatte og ledelsen i 

barneverntjenesten i Øvre Eiker kommune.  

Vi vil her vise til at barnet skal gis anledning til å ha med seg en person barnet har særlig tillit til. Denne 

tillitspersonen vil kunne gi barnet større trygghet i sitt møte med barnevernet. Vi mener det er uheldig at 

barneverntjenesten ikke sikrer at alle barn blir gjort kjent med hva en tillitsperson er og at de har rett til å 

få sin egen tillitsperson. Dette er et brudd på barnevernloven § 4-1. 

 

4.3. Barnet skal ha omsorgsplan 

Fakta og funn 
Om omsorgsplan står det i barneverntjenestens rutinehåndbok pkt. 4.3 at: 

Midlertidig omsorgsplan Allerede ved omsorgsovertakelsen skal barneverntjenesten 
vedta en plan for barnets omsorgssituasjon, jf. bvl. § 4-15 
tredje ledd. 

 
Endelig omsorgsplan Senest 2 år etter fylkesnemndas vedtak skal 

barneverntjenesten vedta en plan for barnets fremtidige 
omsorgssituasjon, som ikke skal endres uten at 
forutsetningene for den er falt bort. 
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En slik plan er en prosessledende beslutning, ikke et 
enkeltvedtak, jf. pkt. 1.5: Klagebehandling. 

 
Innhold                          Hovedinnholdet i omsorgsplanen skal være: 
 - plasseringssted 
 - plasseringens varighet 
 - kontakt med foreldre 
  

 
Se departementets veileder for utarbeidelse av omsorgsplaner i barneverntjenesten. 
 

Orientering til partene Sakens parter skal orienteres muntlig om innholdet i og 
vilkårene for endelig omsorgsplan i møte, samtale eller 
lignende. 

 
Sakens parter får tilsendt kopi av ferdig utarbeidet plan. 

 
Samarbeidsparter Sentrale samarbeidspartnere bør orienteres om innholdet i og 

vilkårene for omsorgsplanen. 
 
Tilsyn Det er fylkesmannen, gjennom sitt tilsynsansvar som er 

ansvarlig for å føre tilsyn med omsorgsplanene og deres 
innhold. 

 
 

 

I følge KOSTRA har 46 av 52 barn med omsorgstiltak omsorgsplan i 2017.  I 2016 var det 48 av 56 barn md 

omsorgstiltak som hadde omsorgsplan. 

Barneverntjenesten sier at alle barn har omsorgsplaner. Barneverntjenesten sier at de har som mål å ha 

egen revisjon 2 ganger i året på alle typer saker i tjenesten, ikke bare omsorgssaker. Vi fikk tilsendt 44 

omsorgsplaner noe som tilsier at alle barn under omsorg har omsorgsplaner. 

 

Vurdering 
Det er sagt i barnevernloven § 4-15 3. og 4. ledd at 

«Allerede ved omsorgsovertakelsen skal barneverntjenesten vedta en plan for barnets 

omsorgssituasjon. 

Senest to år etter fylkesnemndas vedtak skal barneverntjenesten vedta en plan for barnets framtidige 

omsorgssituasjon som ikke skal endres uten at forutsetningene for den er falt bort.» 

Omsorgsplanen er ment å avløse den foreløpige planen som skal vedtas på 

omsorgsovertakelsestidspunktet. Bakgrunnen for dette er at det ofte vil være behov for å se situasjonen 

noe an, både når det gjelder barnets og foreldrenes utvikling, før det er mulig å vedta en mer samlet plan 

for barnets fremtid.  

Vi finner ikke grunnlag for å gi anbefaling her. 

 

4.4. Barnet skal følges opp etter omsorgsovertakelsen 

Fakta og funn 
I barneverntjenestens rutinehåndbok pkt. 4.2.4 – Oppfølging av barn i fosterhjemmet står det at: 
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Kontroll Barneverntjenesten skal følge opp og føre kontroll med 
barnets situasjon i fosterhjemmet. 

 
Hovedregel Barneverntjenesten skal besøke fosterbarnet i fosterhjemmet, 

minimum 4 ganger i året.  
 
Etter 2 år Etter at barnet har bodd i fosterhjemmet i 2 år, kan antall 

besøk reduseres til minimum 2 ganger per år dersom 
forholdene i fosterhjemmet vurderes som gode. 

 
Skriftlig En slik beslutning om reduksjon av tilsynsbesøk gjøres i 

skriftlig form, hvor beslutningen begrunnes.  
 

Hvert besøk i fosterhjemmet skal registreres i barnets journal. 
 

 

Barneverntjenesten sier at alle barn har fått sine lovpålagte besøk 4 ganger pr år. 

I rapportering til Fylkesmannen i Buskerud ser vi at: 

 Andre halvår 
2017 

Første halvår 
2018 

Antall fosterbarn som kommunen har oppfølgings- og 
kontrollansvar for 

43 46 

Antall barn som har vært plassert i fosterhjem i mer enn 1 år 35 39 

Av disse antall hvor krav om 4 (2 i spesielle tilfeller der barnet har 
bodd i samme fosterhjem i mer enn to år) besøk ikke er oppfylt 

2 0 

Antall barn som har vært plassert i fosterhjem i mindre enn 1 år 8 7 

Av disse hvor det ligger an til at krav om minimum 4 besøk blir 
oppfylt  

8 7 

Av disse hvor det ikke ligger an til at krav om minimum 4 besøk 
blir oppfylt 

0 0 

 

I dokumentet «Arbeidsoppgaver og prosesser 2017» pkt. 7.6 (ikke ferdig og implementert dokument) står 

det at i vurderingen av barnets situasjon i fosterfamilien skal det ses hen til barnets utvikling, barnets 

særlige behov og barnets synspunkter på egen situasjon og boforhold. Videre skal de ansatte blant annet 

sikre at barnet får medvirke i egen sak gjennom å være tilgjengelig, informere, lytte til dets behov og 

dokumentere disse underveis. Videre står det at saksbehandler skal følge opp barnets skolesituasjon 

sammen med skolen og barnet og få barnets tilbakemelding på tilsynsbesøkene. Kontakten med barnet 

kan gjøres på ulike måter og tilpasses barnet. Saksbehandler skal også dokumentere barnets syn. 

I questbacken kommer det frem at barneverntjenesten gjennomfører riktig antall oppfølgingsbesøk i 

hjemmet. Dette blir bare delvis bekreftet i gjennomgangen av klientmappene. Gjennomgangen av 

klientmappene viser at i enkelte saker har oppfølgingsbesøket skjedd på andre arenaer enn i 

fosterhjemmet. 

Til tross for at barneverntjenesten i de fleste sakene gjennomfører riktig antall oppfølgingsbesøk i 

fosterhjemmet viser questbacken at barneverntjenesten ikke snakker med alle barna ved hvert besøk. Det 

vil ikke si at barneverntjenesten ikke snakker med noen barn ved oppfølgingsbesøk, men kravet i 

barnevernloven er at barneverntjenesten skal snakke med alle barn. Viser også til det som er sagt over i 

pkt. 4.1 under vurderinger. På spørsmål om hvorfor de ikke snakker med barnet blir det blant annet sagt i 

questbacken at: 
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• saksbehandler viser liten interesse for hvem barnet virkelig er 

• ved lange plasseringer fremstår det som om barneverntjenesten anser alt til å være i orden 

• det kan virke som barneverntjenesten har mye å gjøre 

Vi viser ellers til det som er sagt ovenfor i punkt 4.1 om blant annet manglende tilbakemelding til barn, 

barns manglende tillitt til barneverntjenesten og manglende oppfølging av ønsker ved gjennomføring av 

samvær.  

Når det gjelder praksis for gjennomføring av oppfølgingsbesøk og oppfølging av barnet viser 

klientmappene at dette arbeides løses veldig ulikt fra saksbehandler til saksbehandler. Vi ser at det er 

variasjoner på oppfølgingen av forespørsler som barn har fremsatt under oppfølgingsbesøket, hvor mye 

saksbehandler samtaler med barnet, om samtalene gjennomføres i fosterhjemmet osv. I innsendt 

dokumentasjon og i klientmappene foreligger det ikke dokumentasjon på at ledelsen følger opp at 

saksbehandlerne følger opp barna slik regelverket krever. Dette bekreftes ved at klientmappene viser at 

det i enkelte saker kan gå mellom 1-2 år før barnet får tilbakemelding på sine forespørsler.  

I samtalene ble det sagt at det har vært fokus på rutinearbeidet i ledelsen over tid, men at arbeidet ikke er 

helt ferdig. Dette bekreftes i innsendt dokumentasjon. Det foreligger heller ikke annen dokumentasjon 

som viser at det er system for stikkprøver eller annen kontroll av at saksbehandlerne følger opp barns 

forespørsler. I samtalene kom det frem at stikkprøve to ganger i året var lagt inn i intensjonen i 

tjenesteplanen for 2017, men at barneverntjenesten ikke har hatt kapasitet til å gjennomføre dette. Det 

ble imidlertid sagt at dette fortsatt skal være et satsningsområde i 2018 og 2019.  

Til dette uttalte barnevernleder at 

«Vedrørende internrevisjon/stikkprøvekontroll: på bakgrunn av høyt sykefravær og behov for at 
ledelsen måtte gå inn og overta ansvar i konkrete saker har dette ikke latt seg gjennomføre som 
planlagt. Det har vært satt av dato til første revisjon, det var avklart tema, laget skjemaer og spørsmål 
som skulle sjekkes/besvares (se vedlagte revisjonsplan). 
 
Tjenesteplan for 2018: Denne ble påbegynt, men aldri sluttført av samme årsaker som manglende 
internrevisjon. Ledergruppa tok etter hvert en beslutning om at det ikke var hensiktsmessig å 
utarbeide en plan for inneværende år. Det var mange ansatte som var sykemeldt, tjenesten var i ferd 
med å legge om arkiveringssystemet (bli elektroniske) og hovedfokus handlet om å komme i mål til 
dette. Det ble derfor besluttet at det var mer nødvendig å utarbeide en god tjenesteplan for 2019/ 
2020.» 
 

Vurdering 
Barneverntjenesten har etter omsorgsovertakelsen et løpende og helhetlig ansvar for oppfølgingen av 

barnet, herunder et ansvar for å følge utviklingen til barnet og foreldrene. Dette er et stort ansvar som 

krever systematisk arbeid, gode rutiner og lik praksis av alle ansatte i barneverntjenesten. Videre krever 

det kontinuerlig oppfølging fra ledelsen i barneverntjenesten, slik at ledelsen sikrer at barn de har 

omsorgen for faktisk blir fulgt opp i henhold til regelverket.  

På bakgrunn av det som har fremkommet i innsendt dokumentasjon, samtaler, questback og 

gjennomgang av klientmapper kan vi ikke se at barneverntjenesten i Øvre Eiker kommune følger opp alle 

barna de har omsorgen for i tilstrekkelig grad. Dette til tross for at de i de fleste sakene gjennomfører rett 

antall oppfølgingsbesøk i hjemmet. Vi viser her til at de ikke alltid: 

• samtaler med barnet ved oppfølgingsbesøkene 

• følger opp forespørsler og ønsker fremmet av barna  

Vi kan heller ikke se at det foreligger tilstrekkelig rutiner for å følge opp barns forespørsler eller at de 

rutiner som faktisk foreligger blir fulgt av alle ansatte i praksis. Videre ser vi at det også mangler rutiner og 
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praksis for at ledelsen faktisk og systematisk følger opp at de ansatte følger opp barna slik regelverket 

krever.  

I oppfølgingsansvaret overfor barnet ligger det at barneverntjenesten har ansvaret for å vurdere om 

omsorgsovertakelsen fungerer etter sitt formål, og om barnet får den omsorg og/eller behandling som ble 

forutsatt i vedtaket. På bakgrunn av det som er fremkommet under revisjonen er vi usikre på om 

barneverntjenesten faktisk vurderer dette for alle barna de har omsorgen for. Vi viser her til det som 

fremkommer i pkt. 4.1 og ovenfor. 

Når barneverntjenesten har overtatt omsorgen for et barn har de omsorgsansvaret for barnet, selv om 

barnet er plassert i fosterfamilien. Dette er et stort ansvar og det er et løpende og helhetlig 

oppfølgingsansvar. Vår samlede vurdering er at barneverntjenesten i Øvre Eiker kommune ikke oppfyller 

sitt oppfølgingsansvar i alle saker. Vi viser her til det som fremkommer i pkt. 4.1 og ovenfor. 

 

4.5. Biologiske foreldre skal følges opp etter omsorgsovertakelsen og det 
skal tilrettelegges for samvær 

Fakta og funn 
Oppfølging 

Om oppfølging står det i barneverntjenestens rutinehåndbok: 

Barneverntjenestens  
Ansvar                                              Biologiske foreldre skal få tilbud om oppfølging og veiledning 

etter omsorgsovertakelse. Dersom foreldrene ønsker det, skal 
barneverntjenesten som en del av oppfølgingen formidle 
kontakt med øvrige hjelpeinstanser.  

  
 Dersom foreldrene ikke ønsker kontakt, må 

barneverntjenesten avklare om og hvordan disse foreldrene 
kan følges opp. Det er viktig å få fram foreldrenes egne 
synspunkter på hva slags støtte de trenger. 

 

 

I dokumentet «Arbeidsoppgaver og prosesser 2017» pkt. 7.8 fremkommer det at saksbehandler i 

barneverntjenesten skal informere og oppdatere foreldre på barnets behov, utvikling og trivsel. 

Barneverntjenesten skal gi tilbud om råd og veiledning eller kurs for å støtte foreldre i å gjennomføre best 

mulig samvær. Videre fremkommer det at saksbehandler skal veilede foreldre om kontakt med barnet 

utenfor samværsavtalen, for eksempel på sosiale medier og telefon. Saksbehandler skal også informere 

og motivere foreldre til å ta imot tilbud om oppfølging fra familievernkontoret og gi informasjon om 

aktuelle interesseorganisasjoner. Det fremgår også at kontakten med foreldrene skal dokumenteres og at 

det skal skrives referat fra møter. Referatet skal sendes foreldrene og de skal få anledning til å gi 

tilbakemelding.  

Det fremgår også av dokumentet at tilbakeføring skal vurderes der dette er aktuelt. Dette vil være en 

helhetsvurdering og hensynet til barnet skal vektlegges.  Det står også i dokumentet at i relasjon med 

foreldrene skal saksbehandler være bevist sine egne holdninger og verdier. Saksbehandler skal følge opp 

foreldrenes behov og anerkjenne den vanskelige situasjonen omsorgovertakelsen kan skape.   

Når det gjelder oppfølging av biologiske foreldre sier barneverntjenesten at god dialog med biologiske 

foreldre er alltid bra og et viktig utgangspunkt. De bistår også biologiske foreldre i kontakt med andre 

viktige tjenester. Barnevernleder uttaler imidlertid at barneverntjenesten ikke har vært god nok til å 

dokumentere kontakten med biologiske foreldre. Videre uttaler barnevernleder at  
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«Tjenesten er enig i at dette er et område der vi må forbedre praksis og temaet er allerede satt på 

dagsordenen på omsorgsteamet.» 

Av de 21 klientmappene vi gikk igjennom er det ikke dokumentert annen kontakt mellom 

barneverntjenesten og biologiske foreldre enn dialog rundt og/eller utsendelse av samværsplan i 17 av 

mappene. Barna i de 17 saken er plassert i fosterhjem både nylig og til for flere år siden. Dette bekreftes 

av de biologiske foreldrene vi snakket med.  

I en av klientmappene kommer det frem at biologiske foreldre har etterspurt COS-kurs. Her konkludere 

barneverntjenesten med at det ikke er behov for mer veiledning av biologiske foreldre. 

Barneverntjenesten begrunner ikke avgjørelsen.  

I samtalene med biologiske foreldre fremkom det blant annet at: 

• ingen har fått oppfølging av familievernkontoret i forbindelse med omsorgsovertakelsen 

• barneverntjenesten med saksbehandler er vanskelig å få kontakt med og saksbehandler ringer 

sjelden tilbake 

• de har gitt opp å få hjelp, veiledning eller svar fra barneverntjenesten  

• de har sluttet å ta kontakt med barneverntjenesten. De opplever at det er ingen vits 

• de har etterspurt informasjon om barnets utvikling, både hva gjelder helse og skole, uten at 

barneverntjenesten har svart og/eller gitt slik informasjon 

• de møter saksbehandlere som er ufin, nedlatende og konfronterende i kontakten med dem 

• der de ber barneverntjenesten om veiledning og konkrete svar i forbindelse om eventuell 

tilbakeføring, får de det ikke 

• de føler seg overkjørt av barneverntjenesten 

• ingen har fått tilbud om kurs, råd eller veiledning 

• de har liten eller ingen tillit til barneverntjenesten  

Selv om flere av de biologiske foreldre vi snakket med ikke nødvendigvis prøvde å få barna tilbakeført, var 

de biologiske foreldre vi snakket med klar på at de ønsket informasjon om barnets utvikling og en god 

dialog med barneverntjenesten. Flere opplyser at de savner begge deler. Hva de biologiske foreldrene vi 

ikke snakket med mener det vet vi ikke. Krevet i barnevernloven er imidlertid at alle biologiske foreldre 

skal følges opp.  

BKR understreker at det ikke er uvanlig at biologiske foreldre til barn som kommunen har overtatt 

omsorgen for, har et vanskelig forhold til barneverntjenesten. Like fullt er det barneverntjenestens ansvar 

å følge opp også biologiske foreldre, og deres tilbakemeldinger må tas med som en del av helhetsbildet.  

I samtalene og i klientmappene kom det frem at barneverntjenestens håndtering av biologiske foreldre 

hadde vært som beskrevet over i mange år. 

Når det gjelder telefon og internett/sosiale medier sier barneverntjenesten at det er svært vanskelig å 

regulere. De forteller at det i disse saken går på tillit og kontroll ved behov, med mindre fylkesnemnda har 

regulert det i vedtak.  Barneverntjenesten skriver at dette temaet ble tatt opp i møte med 

kontrollutvalget 27. november 2017. De forteller også at deres erfaring er at dette håndteres godt av hver 

enkelt fosterforelder i samarbeid med barneverntjenesten. Videre skriver barneverntjenesten at 

biologiske foreldre noen ganger ikke forstår begrensninger, men at de hele tiden har fokus på barnets 

beste. 

I klientmappene fremkom noen eksempler på at barneverntjenesten selv har satt begrensninger i telefon- 

og/eller elektronisk kontakt uten at det foreligger vedtak om det fra fylkesnemnda eller domstolen. 

Videre ser vi av mappene at noen fosterforeldre setter begrensninger ut over det som er normale 

husregler for slik kontakt mellom barn og biologiske foreldre. Vi ser av mappene at barneverntjenesten er 

kjent med dette, men at de ikke korrigerer fosterforeldrene. Barnevernleder uttaler at 
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«Utgangspunktet for tjenesten er at nemndsvedtaket skal følges, men det har vært praksis i noen 
tilfeller der man har inngått avtaler med partene og hatt en forståelse av at det har vært greit. 
Ledelsen er ikke kjent med at det skal foreligge mange tilfeller av denne typen begrensninger.» 

 

Samvær 

I barneverntjenestens rutinehåndbok står det under pkt. 4.2.3 Plassering - om samvær - at det skal lages 

plan for samvær mellom foreldre og barn, eventuelt med andre. Samværsplanen bør være skriftlig og 

utarbeides i god tid før samvær gjennomføres. Når det er barn som er plassert etter vedtak i 

Fylkesnemnda er det nemnda som fastsetter omfanget av samvær. 

I dokumentet «Arbeidsoppgaver og prosesser 2017» pkt. 7.7 står det at barneverntjenesten skal etablere 

en trygg ramme rundt samværet, blant annet ved å forberede barn og fosterforeldre i forkant av 

samværet. Og snakke med barn og fosterforeldre i etterkant om samværet. Synspunktene til barn og 

fosterforeldre skal dokumenteres.  

Det fremkommer også at det er kommunen som skal administrere samværet. Det vil si avtale tidspunkt, 

sted og deltagere osv. I de klientmappene vi gikk igjennom så vi at barneverntjenesten utarbeider 

samværsplan. Videre fremkom det at der Fylkesnemnda har vedtatt tilsyn ved samvær blir dette 

gjennomført. Det ble skrevet rapport fra disse samværene. Rapportene lå i klientmappene. 

Når det gjelder oppfølging av biologiske foreldre i forbindelse med samvær ser vi at barneverntjenesten 

utarbeider og oversender samværplan. Vi ser imidlertid ikke dokumentasjon på annen oppfølging av 

biologiske foreldre hva gjelder samvær. 

I samtalene med biologiske foreldre fremkom det at: 

• når de etterspør begrunnelser for avslag på økt samvær får de ikke alltid tilbakemelding på 

hvorfor de får avslag. Dersom de får tilbakemelding forteller biologiske foreldre at tilbakemelding 

ikke er konkret 

• ingen har fått tilbud om råd/veiledning/kurs for å komme i posisjon til å få mer samvær 

 

Vurdering 
Barneverntjenesten skal kort tid etter omsorgsovertakelsen kontakte foreldrene med tilbud om veiledning 

og oppfølging. I 17 av de 21 klientmappene vi gikk igjennom er det ikke dokumentert at 

barneverntjenesten tar kontakt med biologiske foreldre med tilbud om råd, veiledning og oppfølging 

verken kort tid etter omsorgsovertakelsen eller på et senere tidspunkt. Dette bekreftet de biologiske 

foreldrene vi snakket med og barnevernleder.  

Barneverntjenesten har sagt i sine rutiner jf. ovenfor at «saksbehandler i barneverntjenesten skal 

informere og oppdatere foreldre på barnets behov, utvikling og trivsel. Barneverntjenesten skal gi tilbud 

om råd og veiledning eller kurs for å støtte foreldre i å gjennomføre best mulig samvær.» I samtalene med 

biologiske foreldre fremkom det imidlertid at barneverntjenesten ikke følger disse rutinene. De biologiske 

foreldrene vi snakket med fortalte at de ikke fikk informasjon om barnets utvikling eller hvordan de skal 

gjennomføre best mulig samvær. Dette til tross for at de etterspurte slik informasjon opptil flere ganger.  

Vi fant heller ikke dokumentasjon på dette i de klientmappene vi gikk igjennom. Vi mener det er veldig 

uheldig at barneverntjenesten ikke tilbyr eller dokumenterer at de tilbyr biologiske foreldre råd, 

veiledning og/eller kurs. I samtalene kom det frem mye informasjon om barnevernets håndtering av 

biologiske foreldre som gir grunnlag til bekymring.  

Vi mener også det er uheldig at: 

• Barneverntjenesten ikke følger opp og/eller dokumenter at de følger opp henvendelser fra de 

biologiske foreldre vi snakket med 
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• Barneverntjenesten ikke har de biologiske foreldrene vi snakket med sin tillit  

Dette er ikke i tråd med verken barneverntjenestens egne rutiner eller barnevernloven med forskrift.  

Når det gjelder begrensninger i telefon- og/eller elektronisk kontakt er det slik at med mindre 

fylkesnemnda eller domstolen har vedtatt begrensninger med hensyn til slik kontakt mellom barn og 

biologiske foreldre har foreldre i utgangspunktet ubegrenset rett til slik kontakt. Det er imidlertid sagt at 

fosterforeldre kan ha vanlige/normale husregler for slik kontakt. I mappegjennomgangen så vi i noen 

saker at fosterforeldre og/eller barnevernet begrenset telefonkontakten med biologiske foreldre ut over 

det som kan kalles vanlige husregler. Dette ble også bekreftet i samtalene vi hadde med de biologiske 

foreldrene. Barnevernleder sier at det i noen saker er inngått avtaler om begrensninger i slik kontakt, men 

at de har hatt forståelse av at det har vært greit for alle parter. Vi finner på bakgrunn av dette at 

barneverntjenesten og fosterforeldre i noen saker setter begrensninger i telefon- og/eller elektronisk 

kontakt ut over det som er lov i henhold til barnevernloven med forskrift. 

Hva gjelder samvær viser vår gjennomgang at barneverntjenesten utarbeider og oversender samværplan. 

Vi ser likevel ikke dokumentasjon på annen oppfølging av biologiske foreldre, når gjelder samvær. Vi vil 

her vise til at det i samtalene med biologiske foreldre fremkom det at: 

• når de etterspør begrunnelser for avslag på økt samvær får de biologiske foreldrene vi snakket 

med ikke alltid tilbakemelding på hvorfor de får avslag. Dersom de får tilbakemelding forteller 

biologiske foreldre at tilbakemelding ikke er konkret 

• ingen av de biologiske foreldre vi snakket med har fått tilbud om råd/veiledning/kurs for å 

komme i posisjon til å få mer samvær 

Vår samlede vurdering er derfor at barneverntjenesten ikke følger opp biologiske foreldre på en 

tilstrekkelig måte hva gjelder samvær. Det er ikke tilstrekkelig å bare sende ut samværsplan tidsnok, 

særlig ikke i de tilfelle biologiske foreldre etterspør mer oppfølging.  

 

 

4.6. Fosterfamilien skal følges opp og det skal gjennomføres tilsyn med 
fosterfamilien 

Fakta og funn 
I barneverntjenestens rutinehåndbok pkt. 4.2.6 står det at: 

Bufetats ansvar Bufetat har ansvar for at fosterhjemmene får nødvendig 
opplæring og generell veiledning. 

 
Barneverntjenestens  
ansvar Barneverntjenesten skal gi fosterforeldrene nødvendig råd og 

veiledning i forbindelse med plasseringen av det enkelte barn 
så lenge plasseringen varer. 

 
 
Fosterhjemsavtalen Barneverntjenesten og fosterforeldrene skal sammen 

gjennomgå fosterhjemsavtalen en gang i året, eller oftere 
dersom det er behov for det, og ev. foreta de endringene i 
avtalen som partene er blitt enige om. 
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Vakttelefon Akutt vakttelefon for alle fosterforeldre, etter 
barneverntjenestens ordinære arbeidstid. Åpen mandag – 
fredag kl. 16 – 08, og fra fredag kl. 16 til mandag kl. 0800.  

 
 

 

Barneverntjenesten sier at fosterforeldrene får veiledning fra Bufetat, STYRK og eksterne (Rbup). 

Barneverntjenesten skriver at 7 fosterfamilier/beredskapshjem har deltatt/deltar på kurs i Traume basert 

omsorg i 2018. Videre forteller barneverntjenesten at fosterfamilier får oppfølging i form av veiledning og 

samtaler, samt miljøarbeider ut over vanlig kontakt med saksbehandler. Barneverntjenesten sier også at 

dokumentasjon på veiledning gitt i fosterhjem kan være noe mangelfull og at det dermed ikke kommer 

klart fram hvem som har fått oppfølging ut over kontakten med saksbehandler. I samtalene med 

fosterforeldrene kom det frem at flere fosterfamilier ikke hadde fått tilbud om kurs/råd/veiledning fra 

barneverntjenesten. Dette til tross for at de hadde etterspurt dette. Det ble også sagt av flere 

fosterfamilier at det var dårlig kontakt og samarbeid mellom fosterforeldrene og barneverntjenesten. 

I dokumentet «Arbeidsoppgaver og prosesser 2017» fremkommer det at ansatte skal gjøre en løpende 

vurdering av hyppigheten av besøk og kontakt med barn og fosterforeldre, ut i fra deres konkrete behov. 

I spørreundersøkelsen til fosterforeldrene svarer 58,8% at de har mottatt råd/veiledning/kurs fra 

barneverntjenesten, mens 41,2% svarer nei på dette spørsmålet. Av de som svarer ja, svarer 30% at de 

råd/veiledning/kurs barneverntjenesten tilbød ikke var relevant. Videre viser spørreundersøkelsen at fra 

fosterforeldre fremmer ønske om råd/veiledning/kurs, svarer 41,7% at det går mer enn 8 uker til 

barneverntjenesten tilbyr kurs/råd/veiledning. For mer informasjon se hele spørreundersøkelsen som 

ligger i vedlegg 5. 

Spørreundersøkelsen viser at av de fosterforeldrene som har mottatt råd/veiledning/kurs fra andre 

instanser opplever 93,3 % at dette var relevant i forhold til deres behov. 

Barnevernleder har uttalt følgende om råd og veiledning til fosterforeldre: 

«De som ønsker kan få reise på den årlige samlingen til fosterhjemsforeningen, her dekker vi deler av 
samlingen. Tjenesten har gjennom sitt veilederteam avholdt Traume basert omsorg for fosterforeldre 
(TBO) se vedlegg. Vi har hatt en selvgående fosterhjemsgruppe som har møttes på rådhuset og driftet 
seg selv, ikke kurs men kompetansehevning. 
 
Dere skal ha mottatt dokumentasjon på kurs som to av fosterhjemmene har deltatt på (Tilknytning 
med Hark/au og TBO via Bufetat). Videre har tjenesten opplyst om at vi jobber aktivt for å få 
fosterforeldre med på "trygg base"- veiledning gjennom Bufetat første plasseringssår. Det foreligger 
dessverre ingen dokumentasjon på dette.» 

 
På spørsmål om saksbehandler er tilgjengelig når fosterforeldre ønsker kontakt svarer 58,8% ja på dette, 

mens 41,2% nei på dette. På spørsmål om hvordan saksbehandler kan bli mer tilgjengelig svares det blant 

annet: 

• Svare på meldinger når de ikke tar telefonen 

• Få beskjed dersom saksbehandler er syk/sykmeldt, slik at de vet hvorfor de ikke får svar 

• Få informasjon om hvem som er stedfortreder ved sykdom 

• Ringe tilbake 

• Svare på mail 

• Få ny saksbehandler ved sykmelding/sykdom 

På spørsmål om hvor lang tid det pleier å ta fra fosterforeldre henvender seg til barneverntjenesten med 

et spørsmål til de får svar svarer: 
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• 75% 1-3 uker 

• 12,5% 4-8 uker  

• 12,5% 8 uker eller mer 

I undersøkelsen spurte vi fosterforeldrene om de kunne liste opp de tre viktigste måtene 

barneverntjenesten i Øvre Eiker kommune kan forbedre oppfølgingen av fosterfamilien og barnet. Det ble 

svart følgende: 

• Tilgjengelighet 

• Få tilsendt kopi av referatet fra oppfølgingsbesøk 

• Bedre kommunikasjon 

• Ta barnets behov på alvor, herunder lytte til barnet 

• Lære seg å kommunisere bedre med barn  

• Ta fosterfamilien på alvor 

• Lytte til fosterfamilien 

• Bedre kompetanse 

• Dårlig ledelse – bedre ledelse 

• Tilbakemeldinger på forespørsler 

• Være sannferdig 

• Ikke bruke to år på å svare 

• Ikke så hyppige bytte av saksbehandler  

• Ha barnets beste i fokus 

• Flere tilbud om kurs 

• Forstå og respektere fosterforeldres kunnskap om barnet 

På spørsmål om det var noen annet fosterforeldrene ønsket å tilføye kom det blant annet frem at de var 

fornøyd med sin saksbehandler og at de i hovedsak var fornøyd med barneverntjenesten. 

I samtalene med fosterforeldrene kom det blant annet frem fra flere at: 

• Det kunne gå ett år eller lengre tid før fosterforeldre henvendte seg til barneverntjenesten med 

en forespørsel/søknad til de fikk svar.   

• De var redde for barneverntjenesten. De valgte å ikke stille krav av redsel for å miste barnet. 

• At saksbehandler sa eller gjorde ukloke ting fremfor fosterforeldre og/eller fosterbarnet. 

• Det var hyppige bytter av saksbehandlere 

• De hadde dårlige erfaringer med saksbehandlere og barnevernleder 

• De opplever at barneverntjenesten ikke følger opp lovnader 

• De har manglende tillitt til barneverntjenesten 

• At barneverntjenesten ikke evner å legge «uenigheter» bak seg og behandle fosterforeldre i 

henhold til regelverket 

BKR understreker at fosterforeldre også er positive til barneverntjenesten: 

• Barneverntjenesten er lydhøre og hadde vi pushet litt hardere hadde vi sikkert fått oppfølging av 

fosterbarn og biologisk barn 

• Barneverntjenesten har vært en god støttespiller 

I gjennomgangen av klientmappene så vi at Fylkesmannen har påpekt manglende oppfølging av 

henvendelser fra fosterfamilie og fosterbarn, uriktig begrensning i telefon- og elektronisk kontakt med 

biologiske foreldre og manglende godkjenning av fosterfamilier. I klientmappene så vi også at 

barneverntjenesten hadde brukt urimelig lang tid på å etterleve vedtak fra Fylkesmannen.  
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I ett tilfelle gikk det over ett år fra Fylkesmannen påpekte lovbrudd til barneverntjenesten fulgte opp med 

å gjøre det som trengtes for å rette opp lovbruddet.  

Gjennomgangen vår viste at det kunne ta urimelig lang tid fra fosterforeldre henvendte seg til 

barneverntjenesten til det forelå svar. Det være henvendelser som for eksempel søknad om 

avlastningstiltak/hjem, oppfølging av biologisk barn, henvisning av fosterbarn til BUP og søknad om pass 

og bankkort. I klientmappene så vi noen få tilfeller der det tok 1 ½ år før barneverntjenesten 

svarte/handlet på henvendelser fra fosterfamilien.  

Når det gjelder kurs/råd/veiledning la barneverntjenesten med dokumentasjon i form av bilag fra kurs gitt 

til fire fosterfamilier.  

Det foreligger ikke dokumentasjon i noen av de 21 klientmappene at barneverntjenesten gjennomgår 

fosterhjemavtalen hvert år med fosterforeldrene. Det ble bekreftet i samtale med barneverntjenesten, 

fosterforeldre og i spørreundersøkelsen (56,3% svarte nei på at den ble gjennomgått med dem hvert år). 

 

Tilsyn med fosterfamilien og tilsynsfører 

Om tilsyn står det følgende i barneverntjenestens rutinehåndbok i pkt. 4.2.7 

Plikt og ansvar Det skal føres tilsyn med hvert enkelt barn i fosterhjem fra 
plasseringstidspunktet frem til barnet fyller 18 år. 

 
Barneverntjenesten i fosterhjemskommunen har ansvaret for 
at det blir ført tilsyn. Dette gjelder også ved frivillige 
plasseringer (§ 4-4, sjette ledd). 

 
Fosterhjemskommunen og omsorgskommunen kan inngå 
skriftlig avtale om at omsorgskommunen skal ha ansvaret for 
tilsynet. Omsorgskommunen plikter da å melde fra til 
fosterhjemskommunen om eventuelle misforhold i 
fosterhjemmet. (fosterhjemskommunen = kommunen som 
plasserer barnet, omsorgskommunen = kommunen barnet 
flyttes til) 

 
Omfang Tilsynsfører skal føre tilsyn med barnet så ofte som 

nødvendig, men minimum 4 ganger i året. 
Følger barneverntjenesten opp barn, biologiske foreldre og fosterforeldre forsvarlig etter 
omsorgsovertakelse? 

 
Dersom barneverntjenesten vurderer forholdene i 
fosterhjemmet som gode, og barnet samtykker, kan 
barneverntjenesten vedta at tilsynet skal reduseres til 
minimum 2 ganger i året for barn som er fylt 15 år og som har 
vært plassert i fosterhjemmet i mer enn 2 år. 

 
Rapportering   Tilsynsfører skal utarbeide rapport etter hvert tilsyn. 
 

Rapport skal sendes barneverntjenesten i den kommunen som 
har ansvaret for at det blir ført tilsyn. Fosterhjemskommunen 
er ansvarlig for å oversende kopi av tilsynsrapport til 
omsorgskommune, dersom omsorgskommunen ikke har 
tilsynsansvaret. 
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Rapporten skal skrives på eget rapportskjema som utarbeides 
av barneverntjenesten. 

 

 

Rutiner for tilsynsfører er beskrevet i rutinehåndbokens pkt. 4.2.7.1.. Der står det at: 

Alle fosterbarn Barneverntjenesten skal oppnevne tilsynsfører for alle 
fosterbarn som bor i kommunen og for fosterbarn plassert i 
andre kommuner der det er inngått skriftlig avtale om at 
omsorgs-/ plasseringskommunen skal være ansvarlig for 
tilsynet. 

 
Frist Tilsynsfører skal oppnevnes snarest, og senest 4 uker etter 

plassering. Når fosterbarnet er plassert av annen kommune, 
skal oppnevning skje snarest og senest 4 uker etter at 
barneverntjenesten ble kjent med plasseringen. 

 
Oppnevning av tilsynsfører for fosterbarn plassert av annen 
kommune, skal meddeles omsorgs-/ plasseringskommunen 
umiddelbart. 

 
Oppdragstaker Oppnevning av tilsynsfører i fosterhjem skal følge reglene for 

oppdragstaker, se pkt. 3.2. 
 

Barneverntjenesten er ansvarlig for de tilsynsførerne den har 
engasjert. 

 
Dette innebærer ansvar for: 

 - fastsettelse av tilsynets omfang 
- ansvar for kontroll og styring av virksomheten 
(opplæring, veiledning, innhenting av rapporter m.m.) 
- fastsettelse og utbetaling av lønn og utgifter. 

 
Tilsynsfører som skal føre tilsyn med flere barn skal ha en 
oppdragsavtale for hvert oppdrag, dvs. for hvert fosterbarn. 

 
Refusjon Utgifter til tilsyn med fosterbarn plassert av annen kommune 

refunderes fra plasserings- / omsorgskommunen.  
 

Refusjonskrav sendes en gang per år. 
 

 

Barneverntjenesten sier at alle barn har tilsynsfører og lovpålagte besøk 4 ganger pr år. Kurs for 

tilsynsførere tilbys 2 ganger pr år. Dette er et kurstilbud som tilsynsførere får tilbud om, uavhengig av 

hvilken kommune som har plassert barnet i Øvre Eiker kommune. Barneverntjenesten har lagt ved 

innkalling til ett kurs i 2017 og 2016, samt to kurs i 2015. I Referat fra tilsynsførersamlingen i 2017 

fremkommer det at de har snakket om endringer og nytt i barneverntjenesten, tilsynsførers rolle, 

familieråd og tilsynsbesøk/tilsynsrapporter. De har hatt fokus på å få frem barnets synspunkter, planlegge 

tilsynet i god tid, at det er lovpålagt med 4 tilsyn i året og rapportskriving.  

I de klientmappene vi gikk igjennom så vi at det ble gjennomført riktig antall tilsyn, at det ble laget rapport 

fra tilsynsbesøkene og at disse ble sendt barneverntjenesten og lagret i mappene til barna. Dette ble 
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bekreftet i samtalene med fosterforeldrene, de ansatte i barneverntjenesten og av de tilsynsførerne vi 

snakket med.  

I kommunens/barneverntjenestens rapportering til Fylkesmannen i Buskerud ser vi at: 

 Andre halvår 
2017 

Første halvår 
2018 

Antall fosterbarn som kommunen har tilsynsansvar for  41 38 

Barn plassert i mer enn 1 år 34 31 

Antall fosterhjem med krav om 4 (2 i spesielle tilfeller) besøk i 
året – der kravet er oppfylt 

32 30 

Hvor krav om 4 (2 i spesielle tilfeller) besøk ikke er oppfylt 2 1 

Barn plassert i mindre enn 1 år 7 7 

Hvor mange ligger an til at krav om 4 tilsynsbesøk blir oppfylt 6 7 

Antall som ikke ligger an til at krav om tilsynsbesøk blir oppfylt 1 0 

 

Når det gjelder barneverntjenestens oppfølging av tilsynsførere sa noen av de tilsynsførerne vi snakket 

med at de hadde liten til ingen kontakt med barneverntjenesten. Det ble sagt at de fikk informasjon om 

tidsfrister, barneverntjenesten og om krav til innholdet i rapporter på fellesmøter, men at slike 

fellesmøter er sjeldne. Det ble også sagt at det var ønske om mer råd og veiledning og at dette hadde blitt 

formidlet til barneverntjenesten. Barneverntjenesten har imidlertid ikke kommet med tilbud om kurs. 

Noen av tilsynsførerne hadde imidlertid vært på kurs arrangert av barneverntjenesten i en nærliggende 

kommune.  

Til dette har barnevernleder uttalt at 

«Vi tilbyr bare et kurs en gang pr år., dette skjer på våren. Vi har spurt alle tilsynsførere om de ønsker 
flere møteplasser, men de synes det å møte en gang år har vært tilstrekkelig. I tillegg har de en egen 
lukket facebook side som det legges ut informasjon på forløpende og administreres fra oss i 
tjenesten.» 
 

Tilsynsførerne fortalte at de sjelden fikk tilbakemelding på kvaliteten på rapportene.  Det ble sagt at når 

tilsynsførerne fremmet krav fra barnet i rapporten ble dette fulgt opp av barneverntjenesten i enkelte 

tilfeller, men ikke i alle tilfeller. Det kom også frem at tilsynsførerne ikke har kontakt med fosterbarnas 

saksbehandler direkte. Tilsynsførerne vi snakket med fortalte at tilsynsførerne forholder seg til den 

ansatte i barneverntjenesten som er ansvarlig for oppfølgingen av tilsynsførere. Vedkommende 

videreformidler informasjon mellom saksbehandler og tilsynsførere. Enkelte av tilsynsførerne kunne 

imidlertid tenkt seg direkte kontakt med saksbehandler. Til dette svarer barnevernleder at  

«Her er det dialog mellom tilsynsfører og saksbehandler direkte, den er det tredjepersonen som 

etablerer. Vi har sett at ved å ha en fast kontaktperson (tredjeperson) for tilsynsførerne har det vært 

lettere å etablere kontakt mellom tilsynsfører og kontaktperson. Dette også for barn andre 

kommuner har plassert i fosterhjem i Øvre Eiker, tredjepersonen tar da direkte kontakt med den 

kommunen det gjelder ved behov.» 

Dette er også noe FM anbefaler. 

Videre ble det sagt at barneverntjenesten kunne håndtere avslutningen av et tilsynsforhold, grunnet alder 

hos barnet, på en bedre måte. Nå fikk tilsynsførerne et brev i posten om at forholdet opphørte med en 

gang. Noen tilsynsførere uttalte at relasjonen de hadde bygd opp med barnet over lang tid ble kuttet på 

en brå måte.  
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Vurdering 
Oppfølging av fosterfamilier 

Det følger av barnevernloven § 4-22, 3. ledd at barneverntjenesten er ansvarlig for å følge opp 

fosterfamilien og tilby veiledning. Barnverntjenesten skal ikke bare gi fosterforeldrene råd og veiledning 

ved plasseringen, men så lenge plasseringen varer.  

Barneverntjenesten gjennomfører stort sett rett antall oppfølgingsbesøk i fosterhjemmet. I 2018 har 

barneverntjenesten også tilbudt fosterforeldre kurs i traumebasert omsorg. I tillegg har 

barneverntjenesten lagt ved bilag for ytterligere kurs gitt til fire fosterfamilier tidligere år.  

Når det gjelder barneverntjenestens ansvar for å følge opp fosterfamilien og tilby veiledning kan vi likevel 

ikke se at barneverntjenesten løser denne oppgave i henhold til de krav som er satt i barnevernloven med 

forskrift. En del av de opplysningene vi har funnet, henholdsvis i mappene og samtalen med 

fosterforeldrene vurderer vi å være alvorlig. Vi vil her særlig trekke frem at flere fosterfamilier utrykker 

redsel og manglende tillit til barneverntjenesten. 

Vår vurdering er også basert på at: 

• Det ikke fremkommer i alle klientmappene at fosterfamilien får tilbud råd og veiledning, 

herunder kurs 

• Det ikke kommer frem i alle klientmappene hvordan og om barneverntjenesten følger opp 

søknader, forespørsler osv fra fosterfamilier 

• Flere fosterfamilier sier at barneverntjenesten ikke følger opp og/eller bruker veldig lang tid på å 

følge opp søknader, henvisninger til spesialisthelsetjenesten, forespørsler osv  

• Fosterhjemsavtalene ikke blir gjennomgått med alle fosterfamiliene hvert år. Det viser 

spørreundersøkelsen og mappegjennomgangen. 

• Spørreundersøkelsen bekrefter manglende oppfølging av fosterfamiliene 

• Enkelte fosterfamilier opplyser at de mangler tillit til barneverntjenesten 

• Barnevernleder erkjenner at barneverntjenestens dokumentasjon på oppfølging av fosterfamilien 

er mangelfull 

Dette er funn basert på de kildene vi har hatt tilgang til i denne forvaltningsrevisjonen og gir derfor ikke et 

fullstendig bilde av barneverntjenestens oppfølging av samtlige fosterhjem. Våre funn er likevel 

tilstrekkelig til å kunne påvise lovbrudd.  

 

Tilsyn og Tilsynsførere 

Gjennomgangen av klientmappene viser at barneverntjenesten overholder sitt ansvar hva gjelder 

oppnevning av tilsynsførere, omfang av tilsyn, innhenting av tilsynsrapporter og oppdragsavtaler. Dette 

bekreftes i samtalene. 

Når det gjelder oppfølging av tilsynsførere har kommunen lagt ved dokumentasjon på innkalling til to 

møter i 2015, ett i 2016 og ett i 2017. Det foreligger bare referat fra de to samlingene som ble 

gjennomført i 2015, mens det foreligger epost som viser at samlingen i 2016 ble avlyst. I samtalene med 

tilsynsførere kom det frem at det hadde vært gjennomført få fellesmøter de siste 8 årene. Barnevernleder 

uttaler at barneverntjenesten bare tilbyr kurs/fellesmøter en gang i året. Videre ble dert sagt at 

barneverntjenesten ikke har tilbudt andre kurs og det foreligger ikke dokumentasjon på at de har tilbudt 

tilsynsførere andre kurs.  I forarbeidene til barnevernloven § 4-22 er sagt om bestemmelsen at 

kommunens plikt til å gi nødvendig opplæring og veiledning til tilsynsførere har sammenheng med de 

skjerpende krav til tilsynets innhold. Vi mener derfor at det er uheldig at tilsynsførere ikke blir tilbudt 

andre kurs av barneverntjenesten. Barneverntjenesten skal sikre at tilsynet blir utført på en fullt ut faglig 
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forsvarlig måte. Vi er på bakgrunn av ovennevnte usikker på om barneverntjenesten i Øver Eiker 

kommune sikrer at tilsynet blir utført på en fullt ut forsvarlig måte. 

 

4.7. Barneverntjenesten skal samarbeide med andre instanser 

Fakta og funn 
I pkt. 4.2.3 i rutinehåndboken for barneverntjenesten står det at det skal legges til rette for en god 

barnehage- eller skolesituasjon. Det skal avtales samarbeidsmøte i forbindelse med oppstart og det skal 

opprettes ansvarsgruppe rundt barnet etter behov.  

Barneverntjenesten forteller videre at de er med i en rekke prosjekter: 

Familiesenteret og STYRK-teamet – I skrivet står det at saker fra barneverntjenesten til familieteamet 
kan skje på to måter, henvisning eller tverrfaglig samarbeid. Når det gjelder tverrfaglig samarbeid har 
familieteamet holdt av tid annenhver tirsdag, der saker fra barneverntjenesten skal diskuteres og 
overføres i møte.  I disse møtene vil henvisningen til familiesenteret skrives.  
 
Styrk-teamet har i dag fire familieterapeuter med videreutdanninger, og erstatter i stor grad tidligere 
konsulentkjøp. STYRK-teamet jobber da direkte inn i familien etter tiltaksplaner og er et hjelpetiltak i 
form av råd og veiledning.  
 
For å lykkes fullt ut med å ha en god forebyggende barneverntjeneste kan det hende det blir nødvendig 
å utvide teamet med mer kompetanse og øke ressurser i tida framover. Det vil eventuelt skje ved at 
interne ressurser omdisponeres. Rådmannen har stor tro på at dette teamet i egen regi vil føre til økt 
presisjon og treffsikkerhet på innsatsene og derigjennom anrette en mer effektiv tjeneste, og at 
samhandlingen med familieteamet på Familiesenteret vil bidra til dette.  
 
Tidlig innsats «alle kjenner alle». Et åpnere barnevern. 
 
Felles veiledning og møteplasser med BUP 
 
KS nettverk har vært kompetansebyggende. 
 
Øvre Eiker kommune har utarbeidet et dokument «Ett lag for god oppvekst». Dokumentet skal vise 
hvordan seksjon oppvekst vil legge til rette for et breitt samarbeid om å bygge ett lag for god oppvekst i 
Øvre Eiker. Barneverntjenesten sier at dette bare er et utkast og at det er under utarbeidelse. 
 

 

Barnevernleder viser til dette i det tverrprofesjonelle samarbeidet i kommunen: 

• URT3 i barnehagen 

• URT i grunnskolen 

• Fraværsteamet 

• Møte med 15-24 ressursteam 

• Ledermøter 

• Ett lag for god oppvekst samlinger 

Barnevernleder skriver at «ved at tjenestene nå kjenner hverandre bedre, ser vi at det er lettere å ta 

kontakt direkte med hverandre i enkeltsaker.» 

                                                             

3 URT er forkortelse for utvidet ressursteam 
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I samtaler med de ansatte kom det frem at STYRK de to siste årene har bistått omsorgsteamet med 

veiledning av tre fosterfamilier. Det ble sagt at saker ble henvist til STYRK fra omsorgsteamet. 

Omsorgsteamet bestemmer omfanget av veiledning. Omfanget fremkommer i henvisningen. Etter at 

henvisningen er mottatt foretar STYRK en selvstendig barnevernfaglig vurdering. Dersom STYRK mener at 

ønsket tiltak i henvisningen ikke treffer fosterfamilien vil dette bli tatt opp med omsorgsteamet.  

Oppstartmøte mellom omsorgsteamet og STYRK skal skje i løpet av fjorten dager etter henvisningen. Da 

skal også barnets tiltaksplan foreligge. I samtalene ble det sagt at det ikke alltid var tilfelle at tiltaksplan lå 

ved henvisningen. Når STYRK har startet opp veiledningen skal tiltaket evalueres hver tredje måned.  

STYRK skriver da en evalueringsrapport som de sender omsorgsteamet. Ved avslutning av veiledningen 

sender de omsorgsteamet en sluttrapport. På revisjonstidspunktet forelå det ingen faste 

samarbeidsmøter mellom STYRK og omsorgsteamet. Det ble sagt at teamlederne tok direkte kontakt med 

hverandre. 

I samtalene kom det også frem at det var et pågående arbeid med å gjøre STYRK og barneverntjenesten til 

en tjeneste. Det ble også sagt at saksbehandlingsrutinene mellom STYRK og omsorgsteamet ikke godt nok 

innarbeidet. Dette førte til at i enkelte saker som ble henvist til STYRK fulgte ikke tiltaksplan eller 

arbeidsplan med. 

Kommunalsjefen for oppvekst forteller at det var stort fokus på å skape gode arenaer for tverrfaglig 

samarbeid. Det var særlig fokus på å komme tidlig inn i barns liv for slik å forebygge og redusere antall 

omsorgssaker.  

Når det gjelder samarbeidsmøter svarer 70,6 % av fosterforeldrene i spørreundersøkelsen at 

barneverntjenesten deltar på samarbeidsmøter, mens 26,4 svarer at de ikke deltar.    

 

Vurdering 
Barneverntjenesten har etter omsorgsovertakelsen hovedansvaret for å sikre at barnet får et tilstrekkelig 

samordnet og helhetlig hjelpetilbud. Blant annet er det barneverntjenesten som har kompetanse til å 

samtykke til helsehjelp på barnets vegne og samtykke til at det utarbeides individuell plan. 

I henhold til barnevernloven § 3-2 første ledd skal barneverntjenesten medvirke til at barns interesser blir 

ivaretatt også av andre offentlige organer enn barneverntjenesten selv. I forarbeidene er det sagt at 

barneverntjenestens ansvar skal tre inn dersom andre sektorer ikke i tilstrekkelig grad ivaretar de 

oppgavene som naturlig tilhører dem. 

Vår vurdering er at barneverntjenesten og kommunen har fokus på tverrfaglig samarbeid i kommunen for 

å ivareta barnets best. De har fokus på å sette inn de rette tiltakene til rett tid. Inntrykket er også at 

barneverntjenesten i hovedsak deltar på samarbeidsmøter. Barnevernleder uttaler til dette at  

«Kontaktpersonen har ansvaret for dette og vi gjør som hovedregel det, men er det behov for 
lederstøtte med på disse møtene, deltar teamleder og jeg. Dette har det vært flere saker på i 2018 
hvor teamleder og jeg har deltatt som støtte til kontaktpersonen.» 

 
Når det gjelder barneverntjenestens ansvar å sikre at barnet får tilstrekkelig hjelpetilbud, herunder 
helsehjelp, finner vi ikke at lovens krav er oppfylt. Vi vil her vise til det som er sagt tidligere under pkt. 4.1, 
4.4 og 4.6. Der kommer det frem at barneverntjenesten ikke alltid henviser til for eksempel 
spesialisthelsetjenesten når fosterbarn og/eller fosterfamilien ber om det og det er behov for det. Det kan 
også gå opptil 1 ½ år fra det bes om henvisning til barnevernet henviser. Som sagt tidligere er dette 
alvorlig og derfor vurderer vi at barneverntjenesten ikke sikrer at barnet får tilstrekkelig og helhetlig 
hjelpetilbud i alle saker.   
 

https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gL19920717z2D100z2EzA73z2D2z2E1
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Vi vil også peke på at samarbeidet mellom omsorgsteamet og Styrk ikke fungere i henhold til kommunens 
intensjoner og ambisjoner på tidspunktet for revisjonen.  
 
 

4.8. Barnet skal flyttes dersom endrede forhold gjør det nødvendig 

Fakta og funn 
Barneverntjenesten skriver at det ikke foreligger rutiner i forhold til flytting av fosterhjem. Ved flytting så 

vurderes hvorvidt barnet kan flytte hjem, om det fins plasseringsalternativ i familien eller om det må 

søkes bistand fra Bufetat. I noen tilfeller søkes det raskt tiltak fra Bufetat før familieplassering er kartlagt 

da prosessen i Bufetat tar tid.  

Barneverntjenesten skriver også at: 

«I tråd med anbefalinger i Mitt Liv så skal barna involveres mer i prosessen rundt 
plasseringsalternativer og det må dokumenteres hvordan barnet er involvert og at deres mening er. 
Dette arbeidet har det særlig vært fokus på siste to år» 

 

Gjennomgangen av klientmappene viser at barn blir flyttet dersom barneverntjenesten mener det ikke 

mottar tilstrekkelig omsorg i fosterfamilien. Det forelå en barnevernfaglig vurdering bak flyttingen. 

 

Vurdering 
På dette området fant vi at barneverntjenestens arbeid er i samsvar med gjeldende regelverk og interne 

rutiner. Vi fant ikke grunnlag for å gi anbefaling.  
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5. Internkontrollsystem 

Fakta og funn 
Kommunen skal ha internkontroll for å sikre at kommunen utfører oppgavene sine i samsvar med krav 

fastsatt i lov eller i medhold av lov. Kommunen må kunne gjøre rede for hvordan den oppfyller kravet til 

internkontroll. Det er kommunens egen kontroll med om barneverntjenesten, og dermed kommunen, 

oppfyller lovens plikter. I dette ligger det at barneverntjenestens oppgaver skal planlegges, organiseres, 

utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av lov. Dette følger av 

barnevernloven § 2-1 med tilhørende forskrift.  

 

Internkontrollen innebærer at: 

Krav i lov og forskrift Funn 

Beskrive hvordan 
barneverntjenesten er 
organisert, 
samt barneverntjenestens 
hovedoppgaver og mål,    
herunder mål for 
forbedringsarbeidet. Det skal 
klart fremgå hvordan ansvar, 
oppgaver og myndighet er 
fordelt. 

Dette fremkommer i organisasjonskart, rutinehåndbok for 
barneverntjenesten, arbeidsoppgaver og prosesser 2017 (uferdig og 
ennå ikke tatt i bruk), fordeling av arbeid i lederteam i 
barneverntjenesten (ble utarbeidet under revisjonen), strategi for å 
bygge et godt lag for oppvekst, tjenesteplan for barneverntjenesten i 
Øvre Eiker kommune 2017 og årsrapporten for 2017 

Sikre at arbeidstakerne har 
tilgang til og kunnskap om 
aktuelle lover og forskrifter 
som gjelder for 
barneverntjenesten. 
 

Det fremkommer i «Arbeidsoppgaver og prosesser 2017» når den blir 
ferdig utarbeidet og implementert. Det står også i «Tjenesteplan for 
barneverntjenesten i Øvre Eiker kommune 2017» at alle 
saksbehandlere er ansvarlig for å holde seg oppdatert på lovverket og 
aktuelle forskrifter. Det er også satt opp en rekke tiltak. Tjenesteplan 
for 2018 ble påbegynt men ikke ferdigstilt, men barneverntjenesten 
har besluttet å utarbeide en tjenesteplan for 2019/20. 
 

Sørge for at arbeidstakerne har 
tilstrekkelig kunnskap og 
ferdigheter innenfor 
fagområdet, samt om 
barneverntjenestens 
internkontroll. 
 

Dette er omhandlet i pkt 3.4 i «Tjenesteplan for barneverntjenesten i 
Øvre Eiker kommune 2017.» 
Der står det blant annet at det skal gjennomføre to fagmøter i 
tjenesten og 2 fagdager pr. år. Det er også oversikt over sertifiseringer. 
Det foreligger ikke tjenesteplan for 2018. 
Barnevernleder uttaler at  
«For å løfte kompetanse i tjenesten er det besluttet at vi skal øke 
antall fagmøter gjennom året. Ut 2018 vil vi ha dette som før, en gang i 
måneden, fra januar 2019 vil de gjennomføres hver 14. dag. 
 
Tjenesten deltar i læringsnettverk som et ledd i Bufdir sin 
kompetansehevingsstrategi 2018-2024. Her har det overordnede 
temaet for den neste perioden blitt "dokumentasjon i barnevernet". 
Her skal det på tvers av kommuner i Buskerud jobbes sammen for å 
løfte kompetanse og skape mer likhet i arbeidet.» 

Sørge for at arbeidstakerne og 
oppdragstakerne medvirker, 
slik at samlet kunnskap og 
erfaring utnyttes. 
 

Det kom frem i samtaler at det er jevnlige møter der saksbehandlerne 
diskuterer saker anonymt. Videre har teamleder møte med hver enkelt 
saksbehandler en time annenhver uke og teamleder skal også bistå 
den enkelte saksbehandler i krevende saker.  
Når det gjelder saksoppfølgingsmøte hver 14. dag uttaler 
barnevernleder at 
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«Det er laget en rollefordeling av oppgaver mellom barnevernsleder 
og teamledere.  
 
Saksoppfølgingen skal inneholde: 

• Gjennomgang av alle saker, teamleder skal få oppdatering av 
status {hver 14. dag) fra kontaktperson. 

• Teamleder veileder og gir råd i kompliserte saker som 
kontaktperson har utfordringer med eller trenger støtte i. 

• Åpenhet og ærlighet mellom kontaktperson og teamleder er 
viktig og en forventning, kontaktperson er forberedt til dette 
møtet. 

 
Teamleder tar opp med meg som leder ting som haster med en gang, 
evt inviterer meg inn til veiledningen med kontaktperson og teamleder 
hvis det kreves en beslutning som leder må delta på. Det er kort 
tjenestevei mellom kontaktperson, veileder, teamleder og meg som 
leder. 
 
Teamleder skal utøve mestringsorientert ledelse, dvs. at det skal være 
tillit i saksveiledningen. I tillegg må man som teamleder ha kontroll og 
vite at vi følger opp internkontrollen i tjenesten. Dette blir en balanse 
som teamleder må kjenne på i møte med hver kontaktperson. Noen 
trenger mer støtte og andre er mer selvstendig. Viktig med støtte, 
anerkjennelse og mestring, men samtidig skal teamleder vite at vi 
leverer 
kvalitet og utfører oppgaver etter lovkravet  
 

Det er ukentlig tilbakemelding fra teamlederne til meg om status på 
teamene. I tillegg oppdaterer teamleder meg fortløpende i saker som 
haster. Det er i ledermøtene, teamleder tar opp saksmengde og hvor 
stort press det er hos den enkelte kontaktperson og status på drift.» 

Gjøre bruk av erfaringer fra 
barn og foreldre til forbedring 
av barneverntjenesten 
 

I «Tjenesteplan for barneverntjenesten i Øvre Eiker kommune 2017» 
pkt 3.8 står det noe om brukermedvirkning og i pkt 3.5 om at familiene 
er eksperter i eget liv. 
Vi har ikke fått forelagt brukerundersøkelse eller annen 
dokumentasjon på at fosterforeldres, biologiske foreldres eller barns 
erfaringer har blitt hentet inne og brukt i forbedringsarbeidet i 
barneverntjenesten. 

Skaffe oversikt over områder i 
barneverntjenesten hvor det er 
fare for svikt eller mangel på 
oppfyllelse av myndighetskrav. 
 

Det foreligger ikke oversikt over slikt arbeid eller rutiner for å 
gjennomføre en risiko og sårbarhetsanalyse. 
I «Tjenesteplan for barneverntjenesten i Øvre Eiker kommune 2017» 
pkt 3.2 står det at HMS avvik skal meldes i avvikssystemet. 
Barnevernleder uttaler til dette at 
«Vi har startet dette arbeidet nå i høst. Vi har sett i internkontrollen på 
områder som det er ok å ha risikovurderinger. Vi har prøvd oss på 
tiltaksplaner/omsorgsplaner. Dette arbeidet er vi i gang med og har 
laget et risikodokument. Neste steg er å gjennomføre en risikoanalyse 
på 
undersøkelses sakene våre. Målet er at vi har sett på alle områdene i 
internkontrollen innen 2019. 
 
Dette er noe jeg som leder må påse at vi gjennomfører årlig.» 
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Utvikle, iverksette, kontrollere, 
evaluere og forbedre 
nødvendige prosedyrer, 
instrukser, rutiner eller andre 
tiltak for å avdekke, rette opp 
og forebygge overtredelse av 
barnevernlovgivningen. 

Det foreligger ikke dokumentasjon på dette. 

Når det gjelder avvik sier barnevernleder at  

«Jeg som barnevernsleder har hovedansvaret for alle avvik i tjenesten, 
både faglig og HMS relaterte avvik. Det er teamlederne som har det 
daglige ansvaret for at avvik ikke skjer og rapporterer til meg når det 
forekommer. Alle avvik skal føres inn i qm+ (avvikssystem). Alvorlige 
avvik som skal anmeldes til politiet er det jeg som skriver, dette gjøres 
med en gang og underskrives av rådmann. 
 
Alle avvik skal føres i qm+, men ledergruppa ser at dette er tjenesten 
for dårlig til å gjøre. Avvikssystemet Qm+ oppleves dessuten å ikke 
dekke aktuelle områder for en barneverntjeneste utover det som 
handler om HMS.» 

 

Videre uttaler barnevernleder at  
 
«Vedrørende internrevisjon/stikkprøvekontroll: på bakgrunn av høyt 
sykefravær og behov for at ledelsen måtte gå inn og overta ansvar i 
konkrete saker har dette ikke latt seg gjennomføre som planlagt. Det 
har vært satt av dato til første revisjon, det var avklart tema, laget 
skjemaer og spørsmål som skulle sjekkes/besvares (se vedlagte 
revisjonsplan).» 

Foreta systematisk overvåking 
og gjennomgang av 
internkontrollen for å sikre at 
den fungerer som forutsatt og 
bidrar til kontinuerlig 
forbedring i 
barneverntjenesten. 
 

Det foreligger ikke dokumentasjon på dette. 

Når det gjelder evaluering sier barnevernleder at 

«Vi har sett at vi må styrkes på å dokumentere og tydeliggjøre våre 
barnevernfaglige vurderinger og involvering av barna. Vi vet at vi har 
en 
utfordring med å dokumentere "småting" som korte tilbakemeldinger, 
beskjeder til parter o.l. 
 
(…) 
 
Det jobbes med revidering og opprettelse av maler i fagsystemet slik at 
vi i større grad sikrer å få nødvendig informasjon fra våre 
samarbeidspartnere. Dette vil konkret kunne være med på å gi bedre 
grunnlag for barnevernfaglige vurderinger og skape et helhetlig bilde 
av 
familiers strev i for eksempel undersøkelsesfasen. 
 
Videre er det opprettet mer hjelpetekst og konkretisering av innhold i 
for eksempel oppfølging besøk o.l for å sikre at saksbehandlerne i 
større 
grad gjennomfører en likere praksis og dekker opp de områder rutiner 
og forskrifter krever. 
 
Dette er et arbeid som fortsatt er pågående, men godt i gang. Det er 
planlagt sluttføring av dette innen utgangen av januar 2019.» 

Dokumentere internkontrollen 
i den form og i det omfang som 

Det foreligger dokumentasjon på deler av internkontrollen, men ikke 
all dokumentasjon er ferdig eller oppdatert. Vi viser her til 
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er nødvendig på bakgrunn av 
barneverntjenestens størrelse, 
aktiviteter og risikoforhold 

«Tjenesteplan for barneverntjenesten i Øvre Eiker kommune 2017», 
det er ikke utarbeidet tilsvarende for 2018. «Arbeidsoppgaver og 
prosesser 2017»  er ikke  ferdig utarbeidet og implementert.  
Til dette uttaler barnevernleder at  
«Det er en svakhet at det er mye rødt i vår rutinehåndbok. Vi har hatt 
en fagleder som skulle gjøre dette arbeidet ferdig, men dessverre ble 
det 
ikke slik. Lederteamet har tenkt å fordele arbeidet, og teamlederne og 
jeg skal sammen se på dette. 
 
Teamlederne tok en full gjennomgang av rutinehåndboken våren 2018 
og det er besluttet at hele håndboken skal revideres og oppdateres. 
Den 
vil bli utformet som helt ny, med hyperkoblinger og relevante vedlegg. 
Planlagt sluttføring av dette er 30.06.2019. Det er vurdert at det er 
store behov for endringer og at rutinehåndboken i større grad skal 
fremstå som et arbeidsverktøy og oppslagsverk for alle ansatte, derfor 
er 
det nødvendig å bruke tid på å få den ferdig. Nye rutiner vil bli gjort 
fortløpende tilgjengelig for de ansatte nå de er klare. 
 
Det er ikke satt av særskilte ressurser til dette arbeidet, det fordeles 
mellom teamlederne. Barnevernleder godkjenner endelig produkt.» 

 

I pkt. 3.3 i «Tjenesteplan for barneverntjenesten i Øvre Eiker kommune 2017» står det at internrevisjon 

skal gjennomføres to ganger i året som et prøveprosjekt i 2017. I samtalene og dokumentasjon kom det 

frem at barneverntjenesten ikke gjennomfører internkontroll eller stikkprøver for å kontrollere at det 

arbeidet som utføres av den enkelte saksbehandler er i samsvar med barnevernloven med forskrifter eller 

interne rutiner. Intensjonen til barneverntjenesten var at internrevisjon skulle gjennomføres to ganger i 

året i 2017. På grunn av ressurssituasjonen ble dette ikke gjennomført. Det er heller ikke blitt gjennomført 

i 2018. 

Gjennomgangen av klientmappen viser at det er mange avvik i forhold til barnevernloven i flere av 

enkeltsakene. Vi fant brudd på barnevernloven i 17 av 21 klientmapper. Flere av mappene hadde flere 

lovbrudd, noen av disse er vurdert som alvorlige. Dette underbygges med konklusjonene i flere av 

tilsynssakene fra Fylkesmannen. Det mest alvorlige ble etter hvert oppdaget, men ble da bare delvis fulgt 

opp. Det ble sagt at det skyldtes mangel på ressurser. Barnevernleder var lite synlig i oppfølgingsarbeidet. 

Kort om ressurssituasjonen 

Barneverntjenesten forteller at teamleder for omsorg inntil nylig også hadde ansvaret for mottak og før 

det også for undersøkelse/tiltak. I den perioden hadde hun imidlertid ikke ansvaret for mottak Dette er 

tre av fire team i barneverntjenesten teamleder har hatt ansvaret for, men bare for to og to team ad 

gangen. Nå har teamleder for omsorg bare ansvar for omsorgsteamet. 

Om ressurssituasjonen ellers sier barnevernleder at  

«Per oktober 2018 var tjenesten i en situasjon der man ventet på en nyansatt som skulle begynne 

05.11.18. En ansatt sluttet 01.10.18 og en annen 01.11.18. Vedkommende som sluttet 01.10.18 ble 

erstattet 05.11.18. Ansatt som sluttet 01.11.18 er erstattet av innleid konsulent fra 01.11.18. Vi har 

derfor valgt å ta utgangspunkt i tiden fra 05.11.18. 

• Ansatt 1 -100 % stilling - barnevernspedagog - saker: 6 enslige mindreårige i bofellesskap og 

14 barn under omsorg/ettervern 
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• Ansatt 2 -100% stilling - barnevernspedagog - saker: 15 barn under omsorg/ ettervern og 

ansvar for tilsynsbarn (delesmed team/eder) 

• Ansatt 3(startet opp 5. nov 2018) - barnevernspedagog -saker: 15 barn under omsorg/ 

ettervern 

• Ansatt 4 (konsulent, og fyller svangerskapsvikariat)- sosionom -saker: 16 under omsorg/ 

ettervern 

I tillegg har jeg som barnevernleder 1 sak og teamleder på omsorgs følger opp 2 barn. Disse er 

planlagt overført til saksbehandlerne når ansatt som er i svangerskapsvikariat er tilbake i jobb, senest 

februar 2019.» 

Til sammenligning har Ringerike barneverntjenestes omsorgsteam, 6 ansatte med et gjennomsnitt på 15 

saker hver. 

Av innsendt dokumentasjon ser vi at barneverntjenesten har et sykefravær så langt i 2018 på 12,47 % mot 

8,04% i 2017. 

 

Vurdering 
På bakgrunn av det som er kommet frem under revisjonen, jf. ovenfor, er det vår vurdering at kommunen 

ikke har et internkontrollsystem som sikrer at barneverntjenesten utfører sine oppgaver i tråd med krav 

fastsatt i barnevernloven med forskrift. Barneverntjenesten har ikke et system som sikrer at 

barneverntjenestens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav 

fastsatt i barnevernloven med forskrift.  Vi vil her vise til at: 

• det forelå brudd på barnevernloven i 17 av 21 klientmapper vi gikk igjennom og flere av 

lovbruddene var alvorlige 

• innsendt rutiner var ikke ferdig utarbeidet eller implementert 

• Innsendte rutiner var ikke oppdatert eller evaluert  

• det ikke forelå rutiner for å gjennomføre risiko og sårbarhetsanalyse og det ble ikke gjennomført 

i praksis 

• samtalene med biologiske foreldre, fosterforeldre og barn bekrefter at barneverntjenesten ikke 

overholder krav fastsatt i barnevernloven 

• spørreundersøkelsen til fosterforeldrene viser at barneverntjenesten ikke overholder 

barnevernloven i alle sine saker 

• det fremkom informasjon som kan indikere at barneverntjenesten ikke er organisert eller 

tilstrekkelig dimensjonert for å drive barnevern i samsvar med gjeldende regelverk. Vi viser her 

til at en teamleder hadde ansvaret for to team i en lengre periode og stadig utskiftning av 

saksbehandlere 

• barnevernleder sier at barneverntjenestens dokumentasjon på oppfølging av fosterfamilien er 

mangelfull 
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6. Anbefalinger 
For en samlet framstilling av hovedpunktene i rapporten viser vi til det innledende sammendraget.  

Basert på de undersøkelser og vurderinger BKR har gjort, anbefaler vi at kommunen bør: 

1. Sørge for at barnet får medvirke 

2. Sørge for at ordningen med tillitsperson implementeres. 

3. Sørge for at barnet blir fulgt opp etter omsorgsovertakelsen. 

4. Sørge for at omsorgsovertakelsen fungerer etter sitt formål 

5. Sørge for at biologiske foreldre blir fulgt opp etter omsorgsovertakelsen. 

6. Sørge for at det legges til rette for samvær 

7. Arbeide med spørsmål knyttet til telefon- og nettkontakt mellom fosterhjemsplasserte barn og 

deres biologiske foreldre. 

8. Sørge for at fosterfamilien følges opp og tilbys veiledning. 

9. Sørge for at barneverntjenesten gir tilsynsførere tilstrekkelig opplæring og veiledning. 

10. Sørge for at barneverntjenesten samarbeider med andre instanser. 

11. Sørge for at barneverntjenesten utarbeider og implementerer et styringssystem, herunder også 

internkontroll og rapportering til overordnet, administrativt nivå. 

12. Styrke tilgjengeligheten til de ansatte pr. telefon og på andre måter. 

 

*** 

 

På vanlig måte har utkast til rapport blitt sendt til rådmannen for uttalelse. I forkant av dette fikk 

barnevernleder tilsendt en tidligere versjon av rapporten til gjennomlesning. Barnevernleder kom med en 

skriftlig tilbakemelding. BKR justerte rapportutkastet de fleste punkter der barnevernleder kom med 

innspill til faktabeskrivelsen i rapporten. Mens rapporten var til rådmannens høring, hadde BKR møte med 

barnevernleder og to teamledere for å drøfte rapportens innhold. Vi har oppfordret barneverntjenesten 

til å påpeke faktafeil i rapporten.  

Rådmannens uttalelse av 15. januar 2019 gir uttrykk for at rapportens funn tas på alvor og at rapporten vil 

bli brukt i kvalitetsforbedringsarbeid framover. Samtidig stiller rådmannen spørsmål ved BKRs anvendte 

metode i prosjektet, bl.a. knyttet til utvalget av respondenter vi har fått informasjon fra, og hvordan 

informasjon fra intervjuer er vektet opp mot informasjon fra spørreundersøkelsen blant fosterforeldrene 

(Questback). 

BKR har gått gjennom rådmannens innvendinger før endelig rapport har blitt avgitt, og enkelte justeringer 

og presiseringer har blitt gjort i rapporten.  

Mer generelt ønsker BKR å understreke at hensikten med rapporten ikke har vært å generalisere fra 

dårlige opplevelser vi har hørt om fra biologiske foreldre og fosterforeldre, og utlede fra dette at disse 

synspunktene er gjeldende for alle. Det er riktig at mange fosterforeldre er fornøyd med oppfølgingen de 

får av barneverntjenesten. Det går fram av spørreundersøkelsen, og det har vi søkt å få fram i rapporten. 

BKR har i kapittel 4.5 understreket at vi er klar over at det ikke er uvanlig at biologiske foreldre til barn 

som kommunen har overtatt omsorgen for, har et vanskelig forhold til barneverntjenesten. Like fullt er 

det barneverntjenestens ansvar å følge opp også biologiske foreldre, og deres tilbakemeldinger må tas 

med som en del av helhetsbildet. 

Men kommunens ledelse har en plikt til å sikre at alle barn, biologiske foreldre og fosterforeldre blir fulgt 

opp forsvarlig. Barneverntjenestens oppgaver er krevende, og på mange måter det mest svikt-sensitive 

området kommunen har ansvaret for, fordi det handler om barn. BKR holder fast ved at summen av de 
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feil i enkeltsaker som gjelder barn, biologiske foreldre og fosterforeldre – kombinert med en utilstrekkelig 

internkontroll for å forebygge, avdekke og korrigere disse feilene – vi har avdekket i arbeidet med 

forvaltningsrevisjonen, innebærer at det er grunnlag for de vurderinger vi har gjort.  

 

Drammen, den 21. januar 2019. 

Gisle Skaaden [sign.]             Ann Heidi Jebsen[sign.] 

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor         Forvaltningsrevisor/prosjektleder 
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Referanser 
 

Revisjonskriterier: 

• L17.07.1992 nr. 100 Lov om barneverntjenester (barnevernloven) 

• F01.06.2014 nr 697 Forskrift om medvirkning og tillitsperson 

• F18.12.2003 nr 1659 Forskrift om fosterhjem. 

• Rundskriv Q – 1104 - Tiltaksplaner og omsorgsplaner i barneverntjenesten – en veileder 

• Rundskriv Q – 0982 – Retningslinjer om hjelpetiltak, jf. bvl. § 4-4 

• Rundskriv Q 1-2014 - Merknader til forskrift om fosterhjem §§ 8 og 9 – tilsyn med barn i 

fosterhjem. 

• Rutiner og retningslinjer fra kommunen 

 

 

Dokumenter fra Øvre Eiker kommune: 

• Utdrag av barneverntjenestens rutinehåndbok, punkter som omhandler etterspurte rutiner. 

• Fast agenda ledermøter i barneverntjenesten – Øvre Eiker kommune 

• Fordeling av arbeidsoppgaver i lederteam – barneverntjenesten, Øvre Eiker kommune 

• PP-presentasjon for Kontrollutvalget 27.11.2017 

• Organisasjonskart 

• Arbeidsoppgaver og prosesser 2017  

• Strategi for å bygge et godt lag for oppvekst 

• Tjenesteplan for barneverntjenesten i Øvre Eiker kommune 2017  

• Årsrapporten for 2017 

• Innkallinger til tilsynsførermøte 2015-2017 

• To referat fra tilsynsførersamling 2015 

• Tilsynsførerrapport 

• Diverse eposter 

• Notat fra barnevernleder 

• Billag for kurs for 4 fosterhjem 

• Redegjørelse fra barnevernleder 

• Oversikt over sykefravær 

• Oversikt over antall ansatte og hvor lenge de har vært ansatt 

• Omsorgsplaner 

• Oversikt over agenda på ledermøter 

• Oversikt over fordeling av arbeidsoppgaver i lederteam 

• PP – over tverrfaglig samarbeid 

 

 

 

 

https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gF20031218NR1659P8
https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gF20031218NR1659P9
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Vedlegg 1 – Uttalelse fra rådmann datert 15. januar 2019 
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Utkast til forvaltningsrapport til uttalelse 
 

Oppfølging etter omsorgsovertakelse, 
barneverntjenesten i Øvre Eiker 
 

Innledning 
Rådmannen takker for mottatt forvaltningsrapport for uttale.  Øvre Eiker kommune 
tar avvikene på største alvor. Administrasjonen og ansatte har som felles mål at 
avvikene skal lukkes så raskt det lar seg gjøre.  
 
Etter rådmannens vurdering kan det se ut som at mange avvik og lovbrudd skyldes 
for lite fokus på felles rutiner, prosedyrer og internkontroll for å se at jobben faktisk 
er gjort etter gjeldende regelverk. Manglende dokumentasjon på utførte oppgaver 
gjør at avvikene blir omfattende. Kommunen og barneverntjenesten har i noe tid vært  
i gang med å bedre kvaliteten på tjenesten ved revidering av arbeidsprosesser i 
tjenesten og forbedring av internkontrollen.  
 
Rådmannen velger å legge ved en uttale som sier noe generelt om selve rapporten, 
før vi kommenterer noen av de hovedfunn som blir belyst av rapporten. 
Internkontrollen er det hovedelementet som rådmannen ser er for dårlig, og som 
kommunen samlet må prioritere i oppfølgingsarbeidet. 

Rapportens metoder og framstilling av fakta og vurderinger 
Rådmannen vil også påpeke metodiske svakheter i rapporten. Rapporten kan ha et 
skeivt utvalg av respondenter både med hensyn til hvem som er intervjuet og hvem 
som har svart på spørreundersøkelsen. Denne påstanden bygger vi på at 
revisjonsfirmaet skrev brev til barn, fosterfamilier og biologiske foreldre og ba dem 

Vår dato: 15.01.2019 Deres referanse:  Vår saksbehandler: 
Offl. § 5 2. ledd Vår referanse: 2018/2004-  1993/2019 Trude Andresen 

http://www.ovre-eiker.kommune.no/
mailto:post@oeiker.no


 

om å ta kontakt dersom de ønsket en samtale med revisjonsselskapet om hvordan 
Øvre Eiker kommune hadde fulgt opp sine forpliktelser overfor dem. For eksempel 
er det bare ett barn som er intervjuet. En slik metode vil kunne føre til et ikke 
representativt utvalg informanter.   
 
Spørreundersøkelsen vedlagt rapporten viser at det er inntil 17 som har svart på 
spørsmålene. Noen spørsmål er besvart av bare 10 respondenter. Det gir oss en høy 
prosentandel bak hvert svar. Er det 17 respondenter, utgjør hvert svar nesten 6 %. 
Rådmannen reagerer generelt på at revisjonen har lagt svært stor vekt på intervjuene, 
og mindre på resultatene av spørreundersøkelsen, og at vurderingene er i overkant 
negative i forhold til det tallene fra spørreundersøkelsen faktisk viser på en rekke 
spørsmål. Dette gjør rapporten metodisk svak.  
 
Barneverntjenesten jobber i svært komplekse og sammensatte saker med høyt 
konfliktnivå mellom partene. Det er derfor forventet at mange er misfornøyd med 
arbeidet. Nettopp fordi deler av barnevernsarbeidet kan ha stor inngripen i 
innbyggernes liv, må vi stille strenge krav til ansatte om at lovkrav blir fulgt. 
Etter rådmannens vurdering burde rapporten ha vært noe mer nyansert i sine 
påstander om avvik, i samsvar med den gjennomførte spørreundersøkelsen. 

Kommentarer til noen av funnene i rapporten 

Barnet skal medvirke 
Rapporten sier at barneverntjenesten skal sjekke nettverk og familie ved plassering. 
Det foreligger ingen skriftlige rutiner i forhold til familie og nettverksplassering. 
Revisjonen ser heller ikke at familieråd blir benyttet.  
 
Barnevernstjenesten har hatt få tvangsplasseringer de to siste årene. Alle plasseringer 
har blitt gjennomført ved å vurdere løsninger gjennom barnas nettverk og familie, 
ved både frivillige og hasteflyttinger.  Familieråd via Buf-etat er ikke benyttet. 
Barneverntjenesten vurderer denne metoden som et svært ressurskrevende konsept 
og har vurdert det som ikke  nødvendig å kjøpe denne tjenesten fra Buf-dir ved de 
siste års plasseringer. Barnevernstjenesten understreker at de har vektlagt mye hva 
barna selv sier om hvor de vil bo når de ikke kan bo med sine biologiske foreldre.  
Rapporten sier videre at Øvre Eiker kommune ikke hører på barnas ønsker, i den 
forstand at ønskene ikke blir tatt til følge. Rapporten viser også at tjenesten venter 
lenge før barna får svarangående sine ønsker. Barna stoler ikke på 
barneverntjenesten. 
 
Praksisen skal være at barnet skal medvirke i egen sak og at barnet fortløpende skal 
få tilbakemelding på de spørsmål som stilles tjenesten og  uttrykke sin mening om 
egen situasjon. Spørreundersøkelsen viser at 14 (82 %) av fosterforeldre sier at 
kontaktperson har samtale med barnet på hvert oppfølgingsbesøk og de snakker om 
hvordan barnet har det. 3 fosterforeldre (17 %) svarer nei på dette spørsmålet.  



 

Rådmannen mener at alle fosterforeldre skal oppleve at kontaktpersonen har samtaler 
med barna, og da er 3 nei på dette spørsmålene ikke godt nok. Rådmannen 
understreker at kommunen vil jobbe for at det skal være samsvar mellom beskrevet 
god praksis og faktisk praksis på dette området, og vil sette inn tiltak for å oppnå 
dette. 
    

Oppfølging av biologiske foreldre og fosterforeldre 
Rapporten påpeker at  biologiske foreldre og fosterforeldre mener det har vært store 
utskiftninger av saksbehandlere, og at dette hindrer å bygge tillit.  
 
Dette stemmer dessverre. Tjenesten har hatt stor gjennomtrekk over mange år, også 
på ledernivå. Noen utskiftinger er det vanskelig å unngå, f.eks. 
svangerskapspermisjoner (6 ansatte) eller at ansatte har valgt å slutte.  Siste halvår 
har det vært noe bedre stabilitet i arbeidsstokken. Øvre Eiker har i dag mange dyktige 
medarbeidere. 
 
Tjenesten har også gjennomført endringer i organisasjonen for å sikre gode tjenester 
samlet sett. Dette har også ført til utskiftning av kontaktpersoner. Rådmannen ser at 
det kan skape usikkerhet, men håper det vil bedre kvaliteten på sikt.  

Samarbeid med andre instanser 
Rapporten påpeker at tjenesten ikke har hatt tilstrekkelig internkontrolltiltak til å 
forebygge at ønske og behov om henvisning til BUP ligger ubehandlet over lang tid.  
Tjenesten viser til at dette har skjedd i ett tilfelle, og kommunen ser det som  svært 
beklagelig. Rådmannen mener dette ene avviket har fått uforholdsmessig stor plass i 
rapporten. 
 
Rådmannen er kjent med at tjenesten legger om rutiner for at dette ikke skal skje. 
 

Barna skal få tilbud om tillitsperson 
Rapporten påpeker at barna skal få tilbud om tillitsperson. Lovkravet kom for 1,5 år 
siden. Det skal opplyses om denne retten rutinemessig for alle barn.  Tjenesten har 
ikke rutiner/system for å snakke med barn om dette. Og ved manglende 
dokumentasjon for de som har fått informasjonen,  blir det  avvik. Nå er dette 
spørsmålet lagt inn som fast tekst i malen som går som brev til partene i en sak. 

Barnet skal følges opp etter omsorgsovertakelsen 
Rapporten viser at barneverntjenesten gjennomfører riktig antall oppfølgingsbesøk i 
hjemmet. Men igjen viser det seg at dette ikke er dokumentert i mappene til barna. 
Rapporten sier at det er stor variasjon fra saksbehandler til saksbehandler om 
hvordan besøk gjennomføres.  



 

Tjenesten har startet et arbeid for å følge opp dette rutinemessig. Denne prosedyren 
kom på plass i november 2018. Gjennom bruk av en mal som ivaretar alle lovkrav og 
en felles prosedyre som skal benyttes ved alle besøk, skal dette avviket være lukket. 

Biologiske foreldre skal følges opp 
Barneverntjenesten sier selv at de ikke har god nok kontakt med biologiske foreldre. 
Rapporten sier videre at Øvre Eiker kommune setter begrensninger på kontakt som 
ikke er del av nemndsbehandling.  
 
Dette var riktig i noen saker der barneverntjenesten ut fra en faglig vurdering så at 
det ikke var barnets beste å gjennomført pålagt kontakt mellom barn og biologiske 
foreldre. Etter behandling av klagesak til Fylkesmannen, ble  dette avviket oppdaget 
og rettet opp.  
 
Barneverntjenesten har rutine på at biologiske foreldre skal følges opp, men ikke en 
prosedyre eller mal som kan være med på styrke dokumentasjonen på at tjenesten 
faktisk prøver å holde kontakten med biologiske foreldre. Dette skal rettes opp. 

Fosterfamilien skal følges opp 
Rapporten sier at fosterforeldre ikke får tilbud om kurs. Barneverntjenesten svarer 
ikke på telefon/henvendelser. Det tar lang tid for de får kontakt.  
 
Rådmannen mener at fosterforeldre skal få det de har krav på. På den andre siden er 
rapporten lite nyansert da spørreundersøkelsen viser at vel halvparten av de som har 
svart sier de har fått tilbud om råd/veiledning/kurs fra tjenesten. 

Oppfølging av tilsynsførerne 
Rapporten sier at rutinen med hensyn til tilsynsførerne ikke er god nok. 
Barneverntjenesten bekrefter at de ikke har gjennomført kurs for tilsynsførere de to 
siste årene, men de har fått et tilbud om oppfølging ved å ha en egen kontaktperson i 
tjenesten. Lovkravet er at tjenesten skal sikre tilstrekkelig opplæring og oppfølging. 
Denne delen av tjenesten har vært stabil over år. 

Internkontroll 
Rapporten påpeker at kommunen har ikke et internkontrollsystem som sikrer og 
dokumenterer at barneverntjenesten utfører sine oppgaver i tråd med krav i loven. 
 
Barnevernet har startet med å bygge et nytt internkontrollsystem basert på følgende 
elementer: 

- Tjenesteplan for 2019 og 2020 har som hovedfokus: Dokumentasjon og 
interkontroll 

- Rutinehåndbok utarbeidet av barne- og likestillingsdepartementet 
- Veileder for barneverntjenester, utarbeidet av Buf-dir 
- Lovverk 
- Prosedyrer/maler for utøvelse av internkontroll i praksis i Øvre Eiker 



 

- Møteplan med møtepunkter for fagutvikling og helse, miljø og sikkerhetsarbeid 
(HMS) lagt inn i et årshjul for tjenesten 

- Plan for opplæring av nyansatte  
 
Utøvelse i praksis: 

- Ukentlige team-møter for alle på teamet, ledet av teamleder. Saker skal diskuteres 
for å lære av hverandre. Barnevernsleder skal kobles på teamet ved vanskelige 
avgjørelser, og når teamleder ser behovet. Agenda for team-møtet skal blant annet 
være hvordan håndtere og dokumentere forløpende og hvordan lage gode 
barnevernfaglige begrunnelser.  

- Saksveiledning ukentlig eller hver 14. dag. Teamleder gir faglig veiledning til 
kontaktpersoner, teamleder har ansvar for hvem som må ha ukentlige oppfølging 
og hvem som kan ha hver 14. dag. 

- Personal/fagmøter hver 14. dag. 
- Ledermøter – hver 14. dag – strategi / lederutvikling og status på drift på teamene.  
- Veiledning mellom barnevernsleder og teamleder en gang per måned. 
- Hel fagdag i tjenesten 2 ganger per år der utvikling av tjenesten er tema.  
- 2 ganger i halvåret – intern revisjon – undersøkelsesteam/tiltaksteam og 

omsorgssaker – hele lederteamet deltar 
- Fokus på interkontroll og dokumentasjonBarnevernleder og teamlederne er 

ansvarlig for at dette arbeidet blir gjort. Kommunalsjef og rådmann skal kjenne til 
planer og se til at arbeidet blir utført.  

 
Rådmannen skal se til at internkontrollen er gjennomgående i hele kommunen, i alle 
ledd. Kommunen skal kontinuerlig og systematisk se til at vi har et system for 
forsvarlig kontroll på det vi skal ha kontroll på. 
 

Sluttkommentar fra rådmannen 
Rådmannen vil ta utgangspunkt i rapporten for å lære og bygge opp et systematisk 
internkontrollsystem for barneverntjenesten og samlet for kommunen. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Trude Andresen 
rådmann 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift
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Vedlegg 2 – RSK 001 – Standard for forvaltningsrevisjon 
Nedenfor følger et kort resyme av RSK 001, med de viktigste punktene som skal følges. 

Standard for forvaltningsrevisjon4 ble fastsatt av styre i NKRF (Norges kommunerevisorers forening)  

1. februar 2011. Standarden gjelder som god kommunal revisjonsskikk for forvaltningsrevisjonsprosjekter. 

Den består av grunnleggende prinsipper og revisjonshandlinger i forvaltningsrevisjon. 
 

Standarden er bygget opp med 47 punkter hvor noen er anbefalinger og noen er obligatoriske krav. 

Punkt Innhold  Punkt Innhold 

1-5 Innledning   26-30 Metode og data  

6-9 Krav til revisor   31-33 Vurderinger og konklusjoner  

10-11 Bestilling   34 Anbefalinger  

12-17 Revisjonsdialogen   35-41 Prosjektrapport  

18-19 Prosjektplan   42-44 Dokumentasjon  

20-21 Problemstilling(er)   45-47 Kvalitetssikring og kvalitetskontroll  

22-25 Revisjonskriterier     
 

Gjennomføring av forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave i kommuner og fylkeskommuner, og 

kontrollutvalget skal påse at det årlig blir gjennomført forvaltningsrevisjon. Det skal utarbeides plan for 

forvaltningsrevisjon basert på en overordnet analyse, og denne skal vedtas av kommunestyret eller 

fylkestinget.  

Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, 

måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger. 

Forvaltningsrevisjon skal ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens eller 

fylkeskommunens folkevalgte organer.  

Krav til revisor: 

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor må oppfylle gitte kvalifikasjonskrav. Denne må også sørge for at 

forvaltningsrevisjonen gjennomføres med tilstrekkelig kunnskap om og ferdigheter i relevant metodikk, og 

med tilstrekkelig kunnskap om temaet som revisjonen omhandler.  

Revisor skal være uavhengig og objektiv ved utførelsen av sine oppgaver. Dersom revisor benytter arbeid 

utført av andre, skal revisor sikre at kravene til uavhengighet og objektivitet er oppfylt også for disse.  

Bestilling: 

Forvaltningsrevisjonen må gjennomføres i samsvar med kontrollutvalgets bestilling. Revisor må vurdere 

om kontrollutvalgets bestilling lar seg gjennomføre, om revisor er faglig uavhengig, og dersom det er 

nødvendig må bestillingen avklares med kontrollutvalget.  

Revisjonsdialogen: 

Så tidlig som mulig i prosjektet – og senest før datainnsamlingen starter – skal revisor sende oppstartsbrev 

til administrasjonssjefen. Det bør også avholdes oppstartsmøte med administrasjonssjefen og reviderte 

enheter hvor det redegjøres for prosjektet og planlagt gjennomføring.  

Hvis det underveis i prosjektet oppstår behov for å endre prosjektets problemstilling(er) eller annet som 

har vesentlig betydning i forhold til bestillingen, skal dette avklares med kontrollutvalget.  

Administrasjonssjefen skal gis anledning til å gi uttrykk for sitt syn på de forhold som framgår av 

rapporten, og høringssvaret skal vedlegges rapporten som går til behandling i kontrollutvalget.  

                                                             

4 http://www.nkrf.no/filarkiv/File/Diverse_pdf-er/RSK_001_Standard_for_forvaltningsrevisjon_110201.pdf 

http://www.nkrf.no/filarkiv/File/Diverse_pdf-er/RSK_001_Standard_for_forvaltningsrevisjon_110201.pdf
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Prosjektplan, problemstillinger og revisjonskriterier: 

Det skal utarbeides en skriftlig prosjektplan for hvert prosjekt, med problemstilling(er).  

Med utgangspunkt i bestillingen fra kontrollutvalget må revisor operasjonalisere problemstillingen(e) slik 

at de blir tilstrekkelig konkretisert og avgrenset til å kunne besvares.  

Med utgangspunkt i problemstillingen(e) skal det etableres revisjonskriterier, som skal være begrunnet i, 

og utledet fra, autoritative kilder innenfor det reviderte området. Revisjonskriteriene skal være relevante, 

konkrete og i samsvar med de kravene som gjelder for forvaltningsrevisjonsobjektet innenfor den aktuelle 

tidsperioden.  

Metode og data: 

Revisor må gjennom valg av metode sikre dataenes relevans (gyldighet, validitet) i forhold til 

problemstillingene, og datainnsamlingen må gjennomføres på en måte som sikrer dataenes pålitelighet 

(reliabilitet). Det må innhentes data i tilstrekkelig omfang til å kunne gjøre vurderinger og svare på 

problemstillingene. Ved bruk av intervjuer skal som hovedregel data verifiseres.  

Data som inneholder personopplysninger, må behandles i tråd med lovkrav.  

Vurderinger, konklusjoner og anbefalinger: 

Revisor må analysere de innsamlede dataene i forhold til revisjonskriteriene og vurdere om praksis eller 

tilstand er i tråd med kriteriene. Vurderinger må være objektive og logiske. Revisor skal konkludere i 

forhold til problemstillingene ved å se vurderingene av data opp mot revisjonskriteriene. Dersom det 

avdekkes vesentlige avvik skal disse komme tydelig frem i forvaltningsrevisjonsrapporten.  

Anbefalinger er ikke obligatorisk, men bør gis der dette er hensiktsmessig. Anbefalinger må aldri 

formuleres som pålegg til administrasjonen, og det bør utvises varsomhet med å foreslå detaljerte 

løsninger.  

Prosjektrapporten: 

Det skal skrives rapport til hvert forvaltningsrevisjonsprosjekt. Rapporten bør utformes så leservennlig 

som mulig.  

Rapporten skal vise sammenhengen ("den røde tråden") mellom problemstillinger, revisjonskriterier, 

innsamlede data, vurderinger, konklusjoner og eventuelle anbefalinger. Praksis eller tilstand innen det 

reviderte området må beskrives i et omfang som i tilstrekkelig grad underbygger revisors vurderinger og 

konklusjoner.  

Dokumentasjon: 

Forvaltningsrevisjon skal dokumenteres på en måte som er tilstrekkelig til å gi en totalforståelse av 

utførelsen av prosjektet, og til å underbygge revisors vurderinger og konklusjoner. Forhold som tilsier at 

det kan foreligge misligheter eller feil, skal dokumenteres særskilt.  

Dokumentasjon (revisjonsbevis) skal oppbevares i tråd med lovkrav.  

Kvalitetssikring og kvalitetskontroll  

Utføring av forvaltningsrevisjon skal kvalitetssikres, for å sikre nødvendig faglig og metodisk kvalitet i 

undersøkelse og rapport, samt at det er konsistens mellom bestilling, problemstillinger, revisjonskriterier, 

data, vurderinger og konklusjoner.  

Revisjonsenheten må dokumentere at det er system for kvalitetskontroll.  
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Vedlegg 3 - Metode 
Prinsipper for metodebruk i forvaltningsrevisjon (RSK 001) bygger på vitenskapelig metode om 

etterprøvbarhet av funn og rettslige prinsipper om at revidert enhet skal kunne få frem sitt syn ut fra vår 

gjennomgang og vurdering av område vi ser på. Men ut fra ressursbruk og hensiktsmessighet er vår 

dokumentasjon og sikring denne ikke alltid så omfattende som vitenskapens og domstolene krav ofte er.  

Ut fra en vitenskapelig og filosofisk side er det ingen informasjon/dokumentasjon som er helt objektiv 

eller en kilde som er 100% pålitelig. I forvaltningsrevisjon tilstreber vi at gjennomgangen blir mest mulig 

objektiv og kildene vi benytter er så pålitelige som mulig. Nedenfor beskriver vi metoder og vurderinger 

av disse opp mot bruken i forvaltningsrevisjon. 

Ofte er forvaltningsrevisjon mer lukkede og definert enn forskning og etterforskning. Vi skal også sjelden 

vurdere årsakssammenhenger. Dette påvirker også våre valg av metode. En av hovedhensiktene med 

forvaltningsrevisjon er å få til læring og endring om det vurderes behov for dette. Ofte kan dette skje 

direkte ved prosessen vi gjennomfører gjennomgangen. Enheten ser selv behov for endring. Det å pålegge 

endring er en politisk prosess som er gjenstand for saksbehandling. Av den grunn vil ikke våre vurderinger 

få direkte virkning for å sette i gang endringsprosesser.  

Allikevel tilstreber vi at våre vurderinger er slik at de med stor sannsynlighet er relevante og riktige opp 

mot problemstillingene vi har undersøkt.  
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Vedlegg 4 - Utledning av revisjonskriterier 
 

 
Følger barneverntjenesten opp barn, biologiske foreldre og fosterforeldre forsvarlig etter 
omsorgsovertakelse? 

 

Barnet har rett til å medvirke 

Barnekonvensjonens artikkel 12 fastslår at barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter skal ha 

rett til fritt å gi uttrykk for disse i alle forhold som vedrører barnet. Barnets synspunkter skal tillegges 

behørig vekt i samsvar med dets alder og modenhet. Barnets rett til å bli hørt kommer til uttrykk i ulike 

bestemmelser i barnevernloven. Barnevernloven § 6-3 regulerer barns rettigheter under 

saksbehandlingen. Alle barn som er fylt 7 år, og yngre barn som er i stand til å danne seg egne 

synspunkter, skal informeres og gis anledning til å uttale seg før det tas avgjørelse i sak som berører ham 

eller henne. Barnets mening skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. 

Barnevernloven § 4-1 annet ledd tydeliggjøre plikten til, og viktigheten av, at barn og unge i barnevernet 

får mulighet til god informasjon og medvirkning under hele saken og forløpet i barnevernet. Alle instanser 

som har oppgaver etter barnevernloven omfattes av denne overordnede bestemmelsen, og barnets rett 

til medvirkning skal gjelde i alle forhold som vedrører barnet. Bakgrunnen for lovendringen er å styrke 

barn og unges deltakelse og innflytelse i praksis. Bestemmelsen omfatter også kommunens ansvar for å 

føre tilsyn med barn i fosterhjem. 

Det er ved valg av tiltak, og beslutning om tiltak skal iverksettes, at en skal legge «avgjørende vekt» på 

barnets beste. Det understrekes at barnevernloven krever at barnets beste er avgjørende for valg av tiltak 

og beslutning om tiltak skal iverksettes. Dermed går bvl. § 4-1 lenger enn normen om hensynet til barnets 

beste nedfelt i barnekonvensjonen art. 3 nr. 1 og Grunnloven § 104 som begge sier at barnets beste er «et 

grunnleggende hensyn». Hensynet til barnets beste har med andre ord langt større og dermed avgjørende 

vekt i saker etter barnevernloven enn den generelle regelen om barnets beste etter barnekonvensjonen 

som gjelder alle saker og avgjørelser som angår barn, dvs. også saker og avgjørelser utenfor 

barnevernfeltet. Barnets beste kan imidlertid ikke begrunne tiltak dersom vilkårene i de enkelte 

bestemmelser ikke er oppfylt. 

Bestemmelsen i barnevernloven forplikter alle instanser som har oppgaver etter barnevernloven å gi barn 

mulighet til god informasjon og medvirkning under hele sakens forløp i barnevernet. I forarbeider Prop. 

106 L (2012-2013) omtales annet ledd første punktum som en overordnet bestemmelse og viktigheten 

vektlegges. Barnets rett til medvirkning skal gjelde i alle forhold som vedrører barn. Det er av vesentlig 

betydning at barnets perspektiv og meninger inkluderes i vurderingen av hva som er barnets beste. Dette 

vil gjelde fortløpende ved undersøkelser, når barnet er i tiltak og ved utarbeidelse og endring av 

tiltaksplaner. Samtidig må det tydeliggjøres at barnet ikke har noen plikt til å uttale seg. I retten til 

medvirkning ligger det en rett til å bli godt og skikkelig informert, å bli hørt, får anledning til å uttale seg i 

trygge omgivelser og på måter som gir barnet en følelse av å bli lyttet til og tatt hensyn til. Det er et krav 

at alle instanser i barnevernet møter barnet med respekt og tar barnet på alvor. Videre skal barnet 

informeres om avgjørelser som gjelder det og om hvilke momenter og hensyn som har vært sentrale i 

vurderingen. Bestemmelsen krever at barnevernet legger til rette for at barnet gis gode muligheter til å 

delta som aktive informanter i saker som omhandler dem. 

Vi har utledet følgende kontrollpunkter: 

• Barnet skal få tilstrekkelig og tilpasset informasjon og gis mulighet til fritt å gi uttrykk for sine 
synspunkter 

https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gL19920717z2D100z2EzA76z2D3
https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gL19920717z2D100z2EzA74z2D1
https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gL19920717z2D100z2EzA74z2D1
https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gL19990521z2D30z2EV8z2EARTz2E3
https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gL18140517z2EzA7104
https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gPROP106z2E13
https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gPROP106z2E13
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• Barnet så tidlig som tilrådelig blir informert på en måte som barnet forstår om: 
o situasjoner der han eller hun kan utrykke sine synspunkter 
o saken og egen situasjon 
o tjenestetilbud 
o rettigheter 
o hvilke valg og beslutninger som må treffes og konsekvenser av disse. 

• Barnet skal gis mulighet til å medvirke i alle forhold som angår barnet 

• Medvirkningen skal tilrettelegges utfra barnets alder og modenhet. 

• Barnevernet skal i sin saksbehandling dokumentere barnets medvirkning. 

 

 

 

Barnet har rett til tillitsperson 

I barnevernloven § 4-1 annet punktum, presiseres at barnet kan gis anledning til å ha med seg en person 

barnet har særlig tillit til. Hensikten bak bestemmelsens annet punktum er todelt. For det første vil en 

tillitsperson kunne gi et barn større trygghet i møte med barnevernet i rollen som barnets støtteperson. 

For det andre vil denne tillitspersonen kunne styrke barnets rett til medvirkning. Denne tillitspersonen vil 

kunne gi barnet større trygghet i sitt møte med barnevernet. Det er viktig å understreke at en tillitsperson 

skal være et supplement og ikke komme i stedet for verken saksbehandleren eller tilsyns- og 

kontrollinstanser, se også Prop. 106 L (2012-2013). Ordlyden i bestemmelsen viser at anledningen til å ha 

med seg en tillitsperson gjelder kun der barneverntjenesten har overtatt omsorgen for barnet. I den 

forbindelse understreker forarbeider at dette ikke utelukker at barneverntjenesten kan la barnet ha med 

seg en særlig tillitsperson også i andre konkrete tilfeller. Tillitspersonens rolle er nærmere regulert i 

forskrift om medvirkning og tillitsperson, se note 79. I forskrift 1. juni 2014 nr. 697 om medvirkning og 

tillitsperson kommer det fram at tillitspersonen ikke skal ha en egen formell rolle i barnevernsaken, men 

skal være en støtte for barnet.  

Vi har utledet følgende kontrollpunkter: 

• Barn som barnevernet har overtatt omsorgen for kan gis anledning til å ha med seg en person 
barnet har særlig tillit til i kontakten med barnevernet. 

• Barnet skal informeres så tidlig som mulig om denne adgangen. 

• Barnet velger selv hvem som skal være barnets tillitsperson. 

• Barneverntjenesten skal samarbeide med tillitspersonen og legge til rette for at tillitspersonen 
skal kunne utøve rollen sin. 

• Barneverntjenesten skal dokumentere om barnet er - informert om muligheten til å ha med 
seg en tillitsperson og om barnet ønsker å ha med seg en tillitsperson 

• Tillitspersonen skal fremvise politiattest i samsvar med barnevernloven § 6-10 

 

Barnet har rett til en omsorgsplan 

Det er sagt i barnevernloven § 4-15 3. og 4. ledd at «Allerede ved omsorgsovertakelsen skal 

barneverntjenesten vedta en plan for barnets omsorgssituasjon. 

Senest to år etter fylkesnemndas vedtak skal barneverntjenesten vedta en plan for barnets framtidige 

omsorgssituasjon som ikke skal endres uten at forutsetningene for den er falt bort.» 

Omsorgsplanen er ment å avløse den foreløpige planen som skal vedtas på 

omsorgsovertakelsestidspunktet. Bakgrunnen for dette er at det ofte vil være behov for å se situasjonen 

noe an, både når det gjelder barnets og foreldrenes utvikling, før det er mulig å vedta en mer samlet plan 

https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gPROP106z2E13
https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gN19920717z2D100z2E79
https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gF20140601NR697
https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gL19920717z2D100z2EzA76z2D10
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for barnets fremtid. Det fremgår av forarbeidene at planen er ment å fjerne noe av den usikkerheten som 

preger en del fosterhjemsforhold, og det er også vist til at noen barn ikke tør knytte nær kontakt til sine 

fosterforeldre i frykt for at de skal miste dem. Planen må derfor i første rekke redegjøre for 

tidsperspektivene for omsorgsovertakelsen og plasseringen, det vil si om det tas sikte på en langvarig 

plassering, eller om barnet skal tilbakeføres til foreldrene. 

Det heter videre i bestemmelsen at planen ikke skal endres uten at forutsetningene for den er falt bort. 

Dette betyr for det første at planen ikke bør [side 165] vedtas før barneverntjenesten har tilstrekkelige 

opplysninger og kunnskaper om barnet og foreldrenes situasjon til at den i størst mulig grad kan være 

«endelig». For det andre forutsettes det her at planen ikke vil være bindende for partene, fordi den kan 

og skal endres dersom forutsetningene for den faller bort. Men selv om forutsetningene for planen ikke 

endres, må det være klart at fylkesnemnda alltid vil ha myndighet til å fatte vedtak som er i strid med 

planen. Dette må gjelde selv om fylkesnemnda på et tidligere tidspunkt ikke har hatt innvendinger mot 

planen. Det er bare fylkesnemndas vedtak som er bindende for partene, og barneverntjenesten kan ikke 

gjennom planen binde fylkesnemndas beslutningsmyndighet. Planen vil derfor først og fremst være 

bindende for barneverntjenesten selv, men bare i de tilfeller forutsetningene for planen ikke endres etter 

at planen er vedtatt. 

Omsorgsplanen er først og fremst en oppsummerende klargjøring av sentrale spørsmål knyttet til 

omsorgsovertakelsen og plasseringen, basert på fylkesnemndas vedtak og barneverntjenestens egne 

vurderinger. Planen vil være retningsgivende for det videre arbeidet selv om foreldre eller barn åpent 

skulle motsette seg planens premisser og føringer. 

Omsorgsplanene har oftest et mer langsiktig perspektiv enn tiltaksplanene. Særlig gjelder dette den 

endelige omsorgsplanen som i enkelte tilfeller skal forholde seg til et tidsspenn fra barnet er to-tre til det 

er atten år. Det understrekes at den framtidige omsorgsplanen skal avløse den foreløpige omsorgsplanen. 

For barn det er truffet vedtak om omsorgsovertakelse for, og som fortsatt er under omsorg av 

barneverntjenesten når det nærmer seg myndighetsalder, har barneverntjenesten en plikt til å vurdere 

om plasseringen skal opprettholdes eller om ungdommen skal motta andre hjelpetiltak etter fylte 18 år. 

Denne vurderingen skal foretas i samarbeid med barnet og i god tid før barnet fyller 18 år. Begrunnelsen 

for bestemmelsen er at mange av de ungdommene som har vært under omsorg av barneverntjenesten i 

lengre tid når de når myndighetsalder, er i en mer utsatt situasjon enn andre ungdommer. Disse 

ungdommene har i mange tilfeller ikke foreldre som kan bidra med hjelp og støtte i overgangen til en 

voksentilværelse. For å skape trygghet og forutsigbarhet for nettopp disse ungdommene er derfor 

barneverntjenesten pålagt en plikt til å vurdere videre tiltak. 

Vi har utledet følgende kontrollpunkter: 

• Allerede ved omsorgsovertakelsen skal barneverntjenesten vedta en plan for barnets 
omsorgssituasjon. 

• Senest to år etter fylkesnemndas vedtak skal barneverntjenesten vedta en plan for barnets 
framtidige omsorgssituasjon som ikke skal endres uten at forutsetningene for den er falt bort. 

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

 

 

Barnet skal følges opp etter omsorgsovertakelsen 

Barneverntjenesten har etter omsorgsovertakelsen et løpende og helhetlig ansvar for oppfølgingen av 

barnet, herunder et ansvar for å følge utviklingen til barnet og foreldrene, jf. barnevernloven § 4-16. 

Barneverntjenesten skal der hensynet til barnet ikke taler imot det, legge til rette for samvær med søsken.  
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Oppfølgingsansvaret overfor barnet må for det første innebære et ansvar for å vurdere om 

omsorgsovertakelsen fungerer etter sitt formål, og om barnet får den omsorg og/eller behandling som ble 

forutsatt i vedtaket. Oppfølgingsansvaret innebærer at barneverntjenesten også har et ansvar for å foreta 

(eller foreslå for fylkesnemnda) de endringer som eventuelt viser seg nødvendige etter at 

omsorgsovertakelsen har vart en tid. Det kan for eksempel vise seg at barnet ikke trives i fosterhjemmet, 

og at det derfor er nødvendig å flytte barnet til et nytt fosterhjem. I andre tilfeller kan barnet ha større 

problemer enn først antatt og dermed også vise seg å ha behov for et mer behandlingsrettet tiltak. 

 

Vi har utledet følgende kontrollpunkter: 

• Barneverntjenesten har etter omsorgsovertakelsen et løpende og helhetlig ansvar for 
oppfølgingen av barnet, herunder et ansvar for å følge utviklingen til barnet og foreldrene. 

• Barneverntjenesten skal der hensynet til barnet ikke taler imot det, legge til rette for samvær 
med søsken 

 

Biologiske foreldre skal følges opp etter omsorgsovertakelsen og det skal tilrettelegges for samvær 

 

Oppfølging 

Barneverntjenesten skal kort tid etter omsorgsovertakelsen kontakte foreldrene med tilbud om veiledning 

og oppfølging. Dersom foreldrene ønsker det, skal barneverntjenesten som en del av oppfølgingen 

formidle kontakt med andre hjelpeinstanser, jf. barnevernloven § 4-16. 

I den første kontakten som barneverntjenesten tar initiativ til, må hensikten være å få brakt på det rene 

om foreldrene ønsker hjelp og oppfølging fra barneverntjenestens side etter omsorgsovertakelsen. 

Formålet med barneverntjenestens oppfølging av foreldrene vil måtte ta utgangspunkt i fylkesnemndas 

vedtak. I forarbeidene er det forutsatt at formålet med oppfølgingen i noen saker vil kunne være å gi 

foreldrene en reell mulighet til å komme i posisjon til igjen å kunne ivareta omsorgen for barnet. I så fall 

vil barneverntjenesten ha et ansvar for å veilede dem om hvilke endringer som er nødvendige, og 

eventuelt å formidle kontakt med aktuelle hjelpeinstanser som kan gi dem hjelp med for eksempel bolig, 

utdannelse, arbeid, nødvendig behandling osv. I saker der tilbakeføring ikke er realistisk, er det forutsatt 

at barneverntjenesten for eksempel skal kunne gi oppfølging og veiledning for å legge til rette for samvær 

med barnet. Det er understreket at all oppfølging skal ta utgangspunkt i foreldrenes ønsker, og at 

formidling av kontakt med andre hjelpeinstanser skal skje i et nært samarbeid med dem. Taushetsplikten 

vil være til hinder for at barneverntjenesten formidler opplysninger til andre instanser uten foreldrenes 

samtykke. 

Samvær 

Hovedregelen er at barn og foreldre har rett til samvær med hverandre når barnet er plassert utenfor 

hjemmet med hjemmel i barnevernloven § 4-16 1. ledd. Samværsretten er forankret i det biologiske 

prinsipp og bygger på at det har en egenverdi for barnet å få opprettholde kontakten med sine biologiske 

foreldre. Etter § 4-16 har barneverntjenesten også et ansvar for å legge til rette for samvær med søsken.  

Den samværsrett for foreldre som er nedfelt i første ledd, består så lenge noe annet ikke er bestemt. En 

avgjørelse om at en forelder ikke skal ha rett til samvær med sitt barn, kan være hjemlet enten i 

barneloven eller i barnevernloven § 4-16, jf. annet ledd. At barnet flyttes ut av hjemmet ved vedtak etter 

barnevernloven, gir ikke en forelder som ikke har rett til samvær etter barnelovens regler, noen større 

rett til samvær. Dette kan illustreres med følgende eksempel: Barnet bor sammen med mor. Far er 

fradømt retten til samvær ved dom etter barnelovens regler. Mor går med på frivillig plassering av barnet. 

I dette tilfellet har mor og barn rett til samvær med hverandre, mens far ikke har større rett til samvær 

https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gL19920717z2D100z2EzA74z2D16
https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gL19920717z2D100z2EzA74z2D19z2E1
https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gL19920717z2D100z2EzA74z2D19z2E2
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enn han hadde før vedtak om frivillig plassering ble fattet. Fylkesnemnda kan likevel etter vedtak om 

omsorgsovertakelse fastsette både mer og mindre samvær enn det vedkommende hadde rett til etter 

barneloven.  

Når det fattes vedtak om omsorgsovertakelse, skal fylkesnemnda fastsette omfanget av samværsretten. 

Vi har utledet følgende kontrollpunkter: 

• Barneverntjenesten skal kort tid etter omsorgsovertakelsen kontakte foreldrene med tilbud 
om veiledning og oppfølging.  

• Dersom foreldrene ønsker det, skal barneverntjenesten som en del av oppfølgingen formidle 
kontakt med øvrige hjelpeinstanser. 

• Barn og foreldre har, hvis ikke annet er bestemt, rett til samvær med hverandre. 

 

 

Fosterfamilien skal følges opp og barneverntjenesten skal gjennomføre tilsyn 

 

Oppfølging av fosterhjem 

Det følger av barnevernloven § 4-22, 3. ledd at barneverntjenesten er ansvarlig for å følge opp 

fosterfamilien og tilby veiledning. 

 I fosterhjemsforskriften § 7 er det sagt at barneverntjenesten skal gi fosterforeldrene nødvendig råd og 

veiledning i forbindelse med plasseringen av det enkelte barn så lenge plasseringen varer. Videre skal 

barneverntjenesten skal besøke fosterhjemmet så ofte som nødvendig for å kunne oppfylle ansvaret etter 

første og annet ledd, men minimum 4 ganger i året. Dersom barneverntjenesten vurderer forholdene i 

fosterhjemmet som gode kan barneverntjenesten vedta at antall besøk skal reduseres til minimum 2 

ganger i året for barn som har vært plassert i fosterhjem i mer enn 2 år. 

Utover dette omhandler forskriften i liten grad fosterhjemmenes rettigheter og plikter. Slike spørsmål er 

først og fremst regulert i avtaleskjema utarbeidet av departementet. Etter forskriften § 6 skal avtale 

mellom barneverntjenesten og fosterforeldre inngås i henhold til denne standardavtalen når det er truffet 

vedtak om omsorgsovertakelse. Etter § 6 skal avtalen gjennomgås minst en gang i året. 

Tilsyn med fosterhjem 

I barnevernloven § 4-25, 5. og 6. ledd fastslås det at kommunen har ansvar for å føre tilsyn med hvert 

enkelt barn i fosterhjem. Kommunen har det helhetlige ansvaret for at tilsynet blir utført på en fullt ut 

faglig forsvarlig måte og i samsvar med lov- og regelverk.  

Det følger av fosterhjemsforskriften § 8 at fosterhjemskommunen skal føre tilsyn med hvert enkelt barn i 

fosterhjem fra plasseringstidspunktet frem til barnet fyller 18 år. Det skal gå klart frem av 

fosterhjemskommunens delegasjonsreglement hvilken instans i kommunen som skal føre tilsynet. 

Fosterhjemskommunen skal føre tilsyn med at barnet får forsvarlig omsorg i fosterhjemmet og at de 

forutsetninger som ble lagt til grunn for plasseringen blir fulgt opp. Dette omfatter også tilsyn med at 

barnets etniske, religiøse, kulturelle og språklige bakgrunn ivaretas på hensiktsmessig måte, herunder 

samiske barns rett til å ivareta språk og kultur. 

Fosterhjemskommunen skal gi tilsynsoppgaver til personer som er egnet til å utføre oppgaven. 

Fosterhjemskommunen skal sikre at den som fører tilsyn har en tilstrekkelig uavhengig funksjon overfor 

barneverntjenesten og fosterforeldrene. Videre skal fosterhjemskommunen gi tilsynspersonene 

nødvendig opplæring og veiledning. Opplæringen skal blant annet omfatte rammene for 

barneverntjenestens ansvar for barnet, tilsynsfunksjonen, samtaler med barn, kunnskap om omsorgssvikt, 

rapportskriving og barnets rettigheter. 

https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gF20031218NR1659P6
https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gF20031218NR1659P6
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Ved godkjenning av fosterhjemmet skal barneverntjenesten 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 problemer i fosterhjemmet eller i forholdet til 

barneverntjenesten. 

I fosterhjemsforskriften § 9 står det at barneverntjenesten skal føre tilsyn med barnet så ofte som 

nødvendig for å kunne oppfylle formålet etter § 8 annet ledd, men minimum 4 ganger i året. Dersom 

fosterhjemskommunen vurderer forholdene i fosterhjemmet som gode, og barnet samtykker, kan 

fosterhjemskommunen vedta at tilsynet skal reduseres til minimum 2 ganger i året for barn som er fylt 15 

år og som har vært plassert i fosterhjemmet i mer enn 2 år. Barneverntjenesten i omsorgskommunen skal 

samtykke før slikt vedtak fattes. 

Den som fører tilsyn skal ta kontakt med det enkelte barn. Barn som er i stand til å danne seg egne 

synspunkter skal gis anledning til å gi uttrykk for sitt syn på forholdene i fosterhjemmet. Den som fører 

tilsyn skal legge til rette for samtale med barnet uten at fosterforeldrene er tilstede. 

Videre skal den som fører tilsyn utarbeide rapport etter hvert tilsyn. Rapporten skal gi en vurdering av 

barnets situasjon i fosterhjemmet, jf. § 8 annet ledd. Det skal gå frem 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 synspunkter, hva barnet har formidlet og om det bør innhentes 

ytterligere informasjon fra miljøer som barnet er i. Rapporten skal umiddelbart sendes 

fosterhjemskommunen. 

Det er fosterhjemskommunen som skal kontrollere at rapporten fra tilsynet gir tilstrekkelig informasjon til 

at formålet med tilsynet må anses ivaretatt. 

Vi har utledet følgende kontrollpunkter: 

• Barneverntjenesten skal gi fosterforeldrene nødvendig råd og veiledning i forbindelse med 
plasseringen av det enkelte barn så lenge plasseringen varer. 

• Barneverntjenesten skal besøke fosterhjemmet så ofte som nødvendig for å kunne oppfylle 
ansvaret etter første og annet ledd, men minimum 4 ganger i året. Dersom barneverntjenesten 
vurderer forholdene i fosterhjemmet som gode kan barneverntjenesten vedta at antall besøk 
skal reduseres til minimum 2 ganger i året for barn som har vært plassert i fosterhjem i mer 
enn 2 år. 

• Det skal gå klart frem av fosterhjemskommunens delegasjonsreglement hvilken instans i 
kommunen som skal føre tilsynet. 

• Kommunen skal føre tilsyn med hvert enkelt barn i fosterhjem fra plasseringstidspunktet og 
frem til barnet fyller 18 år. 

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

• Fosterhjemskommunen skal sikre at den som fører tilsyn har en tilstrekkelig uavhengig 
funksjon overfor barneverntjenesten og fosterforeldrene. 

• Barnet skal informeres om at det når som helst kan ta opp eventuelle problemer i 
fosterhjemmet eller i forholdet til barneverntjenesten. 

• Fosterhjemskommunen skal føre tilsyn med barnet så ofte som nødvendig for å kunne oppfylle 
formålet etter § 8 annet ledd, men minimum 4 ganger i året. Dersom fosterhjemskommunen 
vurderer forholdene i fosterhjemmet som gode, og barnet samtykker, kan 
fosterhjemskommunen vedta at tilsynet skal reduseres til minimum 2 ganger i året for barn 
som er fylt 15 år og som har vært plassert i fosterhjemmet i mer enn 2 år. Barneverntjenesten i 
omsorgskommunen skal samtykke før slikt vedtak fattes. 

• Den som fører tilsyn skal legge til rette for samtale med barnet uten at fosterforeldrene er 
tilstede. 

• Fosterhjemskommunen skal føre tilsyn med at: 
o  barnet får forsvarlig omsorg i fosterhjemmet og at de forutsetninger som ble lagt til 

grunn for plasseringen blir fulgt opp 

https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gF20031218NR1659P8
https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gF20031218NR1659P8
https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gF20031218NR1659P8
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o barnets etniske, religiøse, kulturelle og språklige bakgrunn ivaretas på hensiktsmessig 
måte, herunder samiske barns rett til å ivareta språk og kultur. 

• Den som fører tilsyn skal utarbeide rapport etter hvert tilsyn. 

• Rapporten skal gi en vurdering av barnets situasjon i fosterhjemmet, jf. § 8 annet ledd. Det skal 
gå frem:  

o hvilke forhold vurderingene av barnets situasjon bygger på.  
o om det har vært samtaler med barnet 
o hvordan barnet er gitt mulighet til å uttrykke sine synspunkter 
o hva barnet har formidlet 
o om det bør innhentes ytterligere informasjon fra miljøer som barnet er i. 

• Rapporten skal umiddelbart sendes fosterhjemskommunen. 

• Fosterhjemskommunen skal kontrollere at rapporten fra tilsynet gir tilstrekkelig informasjon til 
at formålet med tilsynet må anses ivaretatt. 

 

 

Barneverntjenesten skal samarbeide med andre instanser 

Barneverntjenesten har etter omsorgsovertakelsen, hovedansvaret for å sikre at barnet får et tilstrekkelig 

samordnet og helhetlig hjelpetilbud. Blant annet er det barneverntjenesten som har kompetanse til å 

samtykke til helsehjelp på barnets vegne og samtykke til at det utarbeides individuell plan. 

I henhold til barnevernloven § 3-2 første ledd skal barneverntjenesten medvirke til at barns interesser blir 

ivaretatt også av andre offentlige organer enn barneverntjenesten selv. I proposisjonen38 uttalte 

departementet at barneverntjenestens ansvar etter  bare skal tre inn dersom andre sektorer ikke i 

tilstrekkelig grad ivaretar de oppgavene som naturlig tilhører dem. 

Departementet uttalte videre: 

Barneverntjenestens oppgaver vil derfor innebære at den skal forsøke å utvirke at vedkommende sektor 

selv gjør det som er nødvendig. Dersom dette ikke fører fram, bør barneverntjenesten ta initiativ til at 

spørsmålet får en politisk avklaring i kommunen. Det er ikke meningen at barneverntjenesten for øvrig 

skal overta noe av det ansvar som hviler på andre sektorer. 

Annet ledd pålegger barneverntjenesten en plikt til å samarbeide med andre sektorer og 

forvaltningsnivåer i den grad slikt samarbeid kan bidra til å løse oppgaver som barneverntjenesten er 

pålagt etter barnevernloven. I forarbeidene er helsetjenesten, sosialtjenesten, skoler, barnehager, politi 

og planmyndigheter nevnt som eksempler på viktige samarbeidspartnere for barneverntjenesten. Det 

heter blant annet: 

Disse har ressurser som barneverntjenesten kan dra nytte av, og de kan være rådgivere og informanter 

overfor barneverntjenesten. 

Barneverntjenesten pålegges en samarbeidsplikt både i generelle saker og i enkeltsaker. I proposisjonen 

heter det om dette: 

Departementet mener samarbeid er nødvendig både i generelle saker og i enkeltsaker. En rekke av de 

tiltak barneverntjenesten ønsker å iverksette kan ikke realiseres uten gjennom samarbeid med andre 

forvaltningsorganer. Når det gjelder enkeltsaker, berører den enkeltes problemer ofte flere sektorer eller 

flere forvaltningsnivåer samtidig. Dette skaper behov for en klar oppgavefordeling og samarbeid mellom 

de ulike sektorene. 

Vi har utledet følgende kontrollpunkter: 

• Barneverntjenesten skal medvirke til at barns interesser ivaretas også av andre offentlige 
organer. 

https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gF20031218NR1659P8
https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gL19920717z2D100z2EzA73z2D2z2E1
https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gL19920717z2D100z2EzA73z2D2
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• Barneverntjenesten skal samarbeide med andre sektorer og forvaltningsnivåer når dette kan 
bidra til å løse oppgaver som den er pålagt etter denne loven. 

 

Barnet skal flyttes dersom det er nødvendig eller til det beste for barnet. 

Barneverntjenesten kan treffe vedtak om å flytte barnet. Barneverntjenesten kan bare treffe slikt vedtak 

dersom endrede forhold gjør det nødvendig, eller dersom det må anses til beste for barnet, jf. 

barnevernloven § 4-17. Barneverntjenesten må foreta en totalvurdering av nødvendigheten og hva som 

er til barnets beste ut fra barnets omsorgssituasjon i fosterhjemmet, barnets mulige fremtidige 

omsorgssituasjon samt de fordeler og ulemper en flytting vil medføre. 

Dersom fosterforeldrene sier opp fosterhjemsavtalen, vil barnet måtte flytte. Hva som ellers kan være 

endrete forhold, er vanskelig å gi uttømmende eksempler på, men dersom fosterforeldrene ikke følger 

pålegg fra barneverntjenesten, f.eks. om samvær, vil det kunne være endrete forhold.  

Det kan reises spørsmål om barnevernloven § 4-17 også gjelder flytting mellom ulike plasseringsalternativ, 

eller om slike saker må opp for fylkesnemnda, se nærmere om dette Ofstad og Skar s. 147, som mener at 

denne type flyttinger faller utenfor. Fordi dette vil kunne få betydning for proporsjonalitetsvurderingen 

etter EMK art. 8 nr. 2, se notene 173, 174 og 189, deler jeg dette synet. 

Fylkesnemnda vil sjelden navngi et konkret fosterhjem. Fylkesnemnda vil som regel heller ikke navngi en 

konkret institusjon, men det forekommer nok noe oftere enn når det gjelder fosterhjem. I praksis er det 

ofte barneverntjenesten som velger fosterhjem eller institusjon for barnet. 

Det skal være et mål ved plassering av barn etter loven at flytting i størst mulig grad skal unngås. 

Departementet uttalte i proposisjonen131 at dette målet må søkes oppnådd ved at enhver plassering 

forberedes slik at man allerede fra begynnelsen av kan finne et plasseringssted som tilgodeser barnets 

behov for stabilitet. I § 4-15 første ledd er dette målet søkt nedfelt i retningslinjer for valg av 

plasseringssted etter vedtak om omsorgsovertakelse. 

Myndigheten til å vedta at barnet skal flyttes er lagt til barneverntjenesten. Flyttevedtaket kan påklages til 

fylkesnemnda.  

Vi har utledet følgende kontrollpunkt: 

• Barnet skal flyttes dersom endrede forhold gjør det nødvendig, eller dersom det må anses til 

beste for barnet. 

 

 

 

  

https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gL19920717z2D100z2EzA74z2D17
https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gL19920717z2D100z2EzA74z2D17
https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gBVLz2DKOMz5FOS09z5FS147
https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gL19990521z2D30z2EV2z2EARTz2E8
https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gN19920717z2D100z2E173
https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gN19920717z2D100z2E174
https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gN19920717z2D100z2E189
https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gL19920717z2D100z2EzA74z2D15
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Vedlegg 5 - Questback 
 

Oppfølging av fosterforeldre 

 

1. Gjennomfører barneverntjenesten 4 oppfølgingsbesøk i året hos dere eventuelt 2 etter vedtak? 

 

 

 

 

Navn Prosent 

Ja 94,1% 

Nei 5,9% 

N 17 
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3. Har saksbehandler samtale med barnet ved hvert oppfølgingsbesøk, der de snakker om hvordan 
barnet har det? 

 

 

 

 

Navn Prosent 

Ja 82,4% 

Nei 17,6% 

N 17 
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5. Gjennomfører saksbehandler en samtale med deg/dere om omsorgssituasjonen i familien og for 
barnet ved hvert oppfølgingsbesøk? 

 

 

 

 

Navn Prosent 

Ja 70,6% 

Nei 29,4% 

N 17 
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7. Har du/dere mottatt råd/veiledning/kurs fra barneverntjenesten? 

 

 

   Barneverntjenesten skal gi fosterfamilier nødvendig råd og veiledning i forbindelse med plasseringen av det enkelte barn 

så lenge plasseringen varer. 

   Veiledningen vil da i hovedsak relatere seg til utfordringer og problematikk knyttet til det konkrete barnet som er plassert. 

Det kan dreie seg om mange ulike veiledningsbehov; som eksempel nevnes å se/forstå/lære strategier for å 

takle/samhandle med barnet, iverksette forsterkningstiltak, foreta endringer eller sikre barnets ulike behandlingsbehov. I 

tillegg vil fosterhjem trenge bekreftelser på at arbeidet de gjør er riktig og til beste for barnet. Det kan også være relevante 

kurs i forhold til hvordan håndtere det konkrete barn.  

   Videre ligger det i dette at fosterfamilien skal være tilgjengelig for forsterfamilien når de tar kontakt og søker råd og 

veiledning.  
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Navn Prosent 

Ja 58,8% 

Nei 41,2% 

N 17 
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8. Var råd/veiledning/kurs relevant i forhold til ditt/deres behov? 

 

 

 

 

Navn Prosent 

Ja  70,0% 

Nei 30,0% 

N 10 
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9. Har du/dere mottatt råd/veiledning/kurs fra andre instanser? Hvilke? 

 

 

 

 

Navn Prosent 

BUP/BUPA 46,7% 

Bufetat 40,0% 

PPT 33,3% 

Kommunepsykologen 6,7% 

Helsesøster 33,3% 

STYRK 6,7% 

Annet 13,3% 

N 15 
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10. Var råd/veiledning/kurs relevant i forhold til ditt/deres behov? 

 

 

 

 

Navn Prosent 

Ja  93,3% 

Nei 6,7% 

N 15 
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11. Hvor lang tid pleier det å ta fra du/dere fremmer ønske om råd/veiledning/kurs til 
barneverntjenesten til dere får det? 

 

 

 

 

Navn Prosent 

1-3 uker 25,0% 

4-8 uker 33,3% 

8 uker eller mer 41,7% 

N 12 
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12. Deltar barneverntjenesten på samarbeidsmøter?  

 

 

 

 

Navn Prosent 

Ja 70,6% 

Nei 29,4% 

N 17 
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13. Er saksbehandler tilgjengelig når du/dere ønsker kontakt? 

 

 

 

 

Navn Prosent 

Ja 58,8% 

Nei 41,2% 

N 17 
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15. Hvor lang tid pleier det å ta fra du/dere henvender dere til barneverntjenesten med et spørsmål til 
dere får svar? 

 

 

 

 

Navn Prosent 

1-3 uker 75,0% 

4-8 uker 12,5% 

8 uker eller mer 12,5% 

N 16 
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16. Gjennomgås hele fosterhjemsavtalen med deg/dere hvert år? 

 

I henhold til lov og forskrift skal barneverntjenesten gjennomgå hele fosterhjemsavtalen med fosterfamilien hvert år. Det 

innebærer også en gjennomgang av de delene i fosterhjemsavtalen som ikke omhandler økonomi. 
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17. Er det satt formell begrensning på telefon og/eller nettkontakt mellom biologiske foreldre og 
barnet? 

 

Dersom det skal gjennomføres begrensninger i telefon eller elektronisk kontakt mellom biologiske foreldre og barnet skal 

det stå i vedtaket fra fylkesnemnda. Barneverntjenesten har ikke anledning til å sette slike begrensninger. Fosterfamilien 

kan lage vanlige husregler for generell telefon- og nettbruk for fosterbarn og egne barn.  

 

 

 

 

Navn Prosent 

Ja, fra fylkesnemnda 17,6% 

Ja, fra barneverntjenesten 0,0% 

Nei 82,4% 

N 17 
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18. Har barnet kontakt med biologiske foreldre på telefon og/eller nett? 

 

 

 

 

Navn Prosent 

Ja 57,1% 

Nei 42,9% 

Vet ikke 0,0% 

N 14 
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20. Har du/dere spurt barneverntjenesten om råd når det gjelder telefon og/eller nettkontakt mellom 
barn og foreldre? 

 

 

 

 

Navn Prosent 

Ja 35,3% 

Nei 64,7% 

N 17 
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22. Hvor fornøyd er du/dere med oppfølgingen fra barneverntjenesten i Øvre Eiker? 

 

Svar på spørsmålet ut fra en skala fra 1 til 5.  Hvor 5 er veldig fornøyd og 1 er veldig lite fornøyd. 

 

 

 

 

Navn Prosent 

1 Veldig lite fornøyd 18,8% 

2 6,3% 

3 18,8% 

4 31,3% 

5 Veldig førnøyd 25,0% 

N 16 
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