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Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar rapporten fra forvaltningsrevisjon til orientering, og legger frem følgende 
innstilling for kommunestyret:  

1. Kommunestyret tar rapporten fra forvaltningsrevisjon av barnevern til orientering. 
2. Kommunestyret ber rådmannen om å: 

a. Sørge for at meldeplikten blir overholdt fullt ut 
b. Dokumentere hvordan alle krav til internkontroll blir ivaretatt 
c. Sørge for at møtene i etablerte møtearenaer blir gjennomført i henhold til avtale 

og rutine 

 
Vedlegg 
Rapport barnevern 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget bestilte i sitt møte 2.5.2019 (sak 14/19) en forvaltningsrevisjon av 
barnevernet i Skaun kommune. Revisor har undersøkt tre problemstillinger: 
 

1. Melder ansatte i Skaun kommune saker til barnevernet? 
2. Hvordan ivaretar Skaun kommune sitt kontrollansvar som barnevernsmyndighet? 
3. Er internkontrollen dokumentert og er dokumentasjonen oppdatert og tilgjengelig? 

Disse revisjonskriteriene er utarbeidet:  
• Det bør foreligge rutiner for hvordan ansatte skal melde fra til barnevernet 
• Det bør gis opplæring i meldeplikten 
• Ansatte skal uten unntak melde bekymringer til barnevernet 

Kriteriene tar utgangspunkt i barnevernloven med forskrifter, barnehageloven, 
helsepersonelloven og opplæringsloven.  
 
Ulike metoder er brukt for å svare ut problemstillingene: Det er gjennomført intervju med 
enhetsleder for barn, familie og helse, intervju med rektorer for tre skoler, en 
barnehagestyrer, fagleder for flyktningetjenesten og helsesykepleiere. Det er i tillegg sendt ut 
en spørreundersøkelse til alle ansatte som arbeider i tilknytning til barn. 
 
Melder ansatte i Skaun kommune saker til barnevernet? 
 
I følge revisors undersøkelser blir ikke alle bekymringer meldt til barnevernet. Det blir oppgitt 
ulike årsaker til at bekymringer ikke blir sendt. Noen ansatte oppgir at de vil vente og se an 
situasjonen, en liten andel av respondentene oppgir at de har manglende tillit til barnevernet. 
Usikkerhet knyttet til hvilke saker som skal meldes, og ubehag knyttet til å melde saker 
oppgis også som årsak. Bekymringene som ikke blir meldt er kategorisert som noe alvorlig 
og alvorlige. 
 
 



Hvordan ivaretar Skaun kommune sitt kontrollansvar som barnevernsmyndighet? 
Er internkontrollen dokumentert og er dokumentasjonen oppdatert og tilgjengelig? 
 
Plikten til internkontroll for kommunal barneverntjeneste er lovregulert gjennom 
barnevernloven § 2-1 andre ledd med tilhørende forskrift. Når det gjelder internkontroll 
konkluderer revisor med at kommunen har delvis tilfredsstillende internkontroll, men at de 
savner en mer detaljert beskrivelse av hvordan kommunen ivaretar de spesifikke kravene 
som følger av forskrift. Revisors vurdering er at kravene i forskrift om internkontroll for 
kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenester ikke er tilstrekkelig ivaretatt. 
 
Det er etablert møtefora i form av styringsgruppemøter og samarbeidsmøter, men revisor 
konkluderer med at møtene ikke blir gjennomført slik som forutsett. Når det gjelder 
samarbeidsmøter på enhetsledernivå er revisor usikker på om møtene blir 
gjennomført i henhold til rutinen. Det er informasjon om at det skal gjennomføres fire faste 
møter i året, men revisor finner bare dokumentasjon på at det er gjennomført ett møte i 2019. 
Revisor ser at politisk nivå blir orientert ved forespørsel. 
 
Revisor anbefaler at følgende punkter har kommunens oppmerksomhet: 

• Sørge for at meldeplikten blir overholdt fullt ut 
• Dokumentere hvordan alle krav til internkontroll blir ivaretatt 
• Sørge for at møtene i etablerte møtearenaer blir gjennomført i henhold til avtale 

og rutine 

Vurdering og konklusjon 
Rapporten svarer ut du problemstillingene, og konklusjonene ser ut til å være tilstrekkelig 
dokumentert. Sekretariatet anbefaler utvalget å fremme rapporten for kommunestyret. 
Utvalget må på selvstendig grunnlag vurdere hvilke anbefalinger de ønsker å ta inn i 
vedtaket.  
 
 


