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Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering. 
 
Vedlegg 
Orientering til kontrollutvalget - Forvaltningspraksis i barnevernet 
Store mangler i barnevernets dokumentasjon 
 
Utrykt vedlegg 
Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningspraksisen i det kommunale barnevernet.  
  
Saksopplysninger 
Barnevernet skal i henhold til barnevernloven sikre at barn og unge som lever under forhold 
som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett 
tid. 
I 2017 startet Barne- og familiedepartement arbeidet for å forbedre kompetansen i det 
kommunale barnevernet. Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningspraksisen i det 
kommunale barnevernet omfatter perioden 2017 til 2021.  
Bakgrunnen for undersøkelsen er blant annet at både forskning og tilsynsrapporter tyder på 
manglende kompetanse i barnevernstjenestene i å benytte en systematisk, analytisk og 
metodisk tilnærming i arbeidet. Flere tilsyn viser dessuten at det er store mangler i 
dokumentasjonen i barnevernstjenestene, blant annet i dokumentasjon av vurderinger og av 
barnets synspunkt.  
Målet med undersøkelsen har vært å vurdere om Barne- og familiedepartementet har 
tilrettelagt for å forbedre forvaltningspraksisen i det kommunale barnevernet. Riksrevisjonen 
har gjennomført en saksgjennomgang i seks barnevernstjenester. 
  
Riksrevisjonen konkluderer med at det fortsatt er mangler i dokumentasjonen av 
barnevernsfaglige vurderinger og barns og foreldres medvirkning. Kunnskapen fra 
kompetansetiltakene har ikke blitt tatt tilstrekkelig i bruk. 
  
Kontrollutvalget fikk Riksrevisjonens rapport som referatsak på sitt møte 1. desember 2022 
(sak 79/22), under sak 80/22 Eventuelt vedtok utvalget å be rådmannen om en orientering 
om forvaltningspraksis i barnevernet. 
Kontrollutvalget fattet enstemmig følgende vedtak:  
Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningspraksisen i det kommunale barnevernet 
Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering om hvordan situasjonen er i Melhus sett i 
lys av Riksrevisjonens rapport. Orienteringen gis på utvalgets møte 16. februar 2023. 
  
Kontrollutvalgets sekretariat har i brev av 8. desember 2022 bedt rådmannen om å gi 
kontrollutvalget en orientering om forvaltningspraksisen i barnevernet. 
  
Konklusjon 
Kontrollutvalgets sekretariat viser til rådmannens orientering i møtet og anbefaler 
kontrollutvalget å ta redegjørelsen til orientering. 
 
 

https://www.riksrevisjonen.no/globalassets/rapporter/NO-2022-2023/forvaltningspraksisen-i-det-kommunale-barnevernet.pdf

