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Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar rapporten til orientering, og legger frem følgende forslag til vedtak for 
kommunestyret:  

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

a. Styrke internkontrollen ved å utarbeide rutiner for overordnede risiko- og 
sårbarhetsanalyser for et langsiktig perspektiv. 

b. Styrke barneverntjenesten med flere teamledere og kontaktpersoner. 
c. Orientere utvalget om implementering av vedtakets bokstav a og b innen utgangen 

av 2021. 
 
Vedlegg 
Forvaltningsrevisjonsrapport - barneverntjenesten i Malvik kommune 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget bestilte i sitt møte 16.09.19 en forvaltningsrevisjon med tema 
saksbehandling og internkontroll i barnevernet i Malvik kommune. Etter kontrollutvalgets 
ønske har revisor undersøkt tre problemstillinger:  
 
1. Er internkontrollen dokumentert, og er dokumentasjonen oppdatert og tilgjengelig? 
2. Har barneverntjenesten ressurser tilpasset deres arbeids- og ansvarsoppgaver? 

• Budsjettrammer 
• Bemanning 
• Kompetanse 

3. Følger barneverntjenesten opp barn, biologiske foreldre og fosterforeldre etter 
omsorgsovertakelse? 
 
Revisjonskriteriene er utarbeidet fra blant annet barnevernloven, forskrift om fosterhjem og 
forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver. Se vedlegg 1 – utledning av 
revisjonskriterier for en fullstendig oversikt. 
 
Revisor har basert vurderingene i rapporten på skriftlig dokumentasjon og intervju med 
ansatte i Malvik kommune, et utvalg fosterbarn, fosterforeldre og biologiske foreldre. Det er 
også hentet sammenligningstall fra KOSTRA og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets 
kommunemonitor. 
 
Er internkontrollen dokumentert, og er dokumentasjonen oppdatert og tilgjengelig? 
 
Det framgår av rapporten at Malvik kommune har dokumentert internkontroll som er 
tilgjengelig for de ansatte. Revisor konkluderer med at dokumentasjonen i hovedsak er 
oppdatert. Revisor savner at det er rutiner for overordnede risiko- og sårbarhetsanalyser med 
et mer langsiktig perspektiv. 
 
Har barneverntjenesten ressurser tilpasset deres arbeids- og ansvarsoppgaver? 
 



Revisor har undersøkt om barneverntjenesten har ressurser tilpasset deres arbeids- og 
ansvarsområder, med utgangspunkt i budsjettrammer, bemanning og kompetanse. 
Til tross for trange rammer, har barnevernet de bevillingene de trenger for å yte de 
tjenestene og tiltakene som er pålagt i loven.  
 
Bemanningen til barneverntjenesten er i utgangspunktet tilstrekkelig, men tjenesten er sårbar 
for større saksmengde, krevende saker, sykefravær og vakanser. Det er behov for å styrke 
tjenesten med flere teamledere og kontaktpersoner.  
 
Den formelle kompetansen til de ansatte ved barneverntjenesten er ivaretatt. De ansatte har 
relevant utdanning og har gjennomført kompetansehevende tiltak.  
 
Følger barneverntjenesten opp barn, biologiske foreldre og fosterforeldre etter 
omsorgsovertakelse? 
 
Det er etablert rutiner som skal sikre at barn, biologiske foreldre og fosterforeldre blir fulgt 
opp etter omsorgsovertakelse. Barneverntjenesten har fokus på barns rett til medvirkning og 
fosterbarna selv opplever å bli hørt.  
 
Det blir i hovedsak laget omsorgsplaner for fosterbarn. Stikkprøver viser at det var to barn 
uten omsorgsplaner. Tilsynsordningen blir tilstrekkelig ivaretatt. 
 
Fosterforeldre blir fulgt opp av barneverntjenesten. Det er ikke avvik knyttet til besøkene, og 
besøkene blir ofte gjennomført i tilknytning til samtalen med fosterbarnet. Fosterforeldrene 
har god kontakt med kontaktpersonene, og fosterforeldrene får tilstrekkelig informasjon for å 
kunne ivareta barnet på en god måte. Biologiske foreldre blir fulgt opp ulikt, ut fra deres 
ønsker og forutsetninger.  
 
Vurdering og konklusjon 
Rapporten svarer ut problemstillingene, og konklusjonene ser ut til å være tilstrekkelig 
dokumentert. Sekretariatet anbefaler utvalget å legge frem rapporten for kommunestyret. 
Utvalget må på selvstendig grunnlag vurdere hvilke anbefalinger de ønsker å ta inn i 
vedtaket. 
 
 


