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Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon med tema ‘barnevern’ og ber revisor 
utarbeide en prosjektplan i tråd med bestillingen og innspill fra kontrollutvalget med levering 
til sekretariatet innen 02.05.2023. 
 
Vedlegg 
Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 Heim 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget vedtok å bestille forvaltningsrevisjon av barnevernstjenesten i kommunen i 
kontrollutvalgets møte 19.12.2022, se sak 47/22. 
  
Området er prioritert i plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 som ble vedtatt av Heim 
kommune 23.09.2021 se sak 77/21.  
  
I planen er området beskrevet slik: 
Barnevernet skal bidra til at barn og unge får trygge oppvekstsvilkår, det kommunale 
barnevernet har ansvaret for å sikre hjelp til det enkelte barn. Barnevernet er også gjenstand 
for reform i planperioden noe som kan øke omfanget av arbeidsoppgaver for kommunalt 
barnevern. Det ventes også at reformen avstedkommer mer konkrete kompetansekrav i 
tjenesten. Aktuelle innfallsvinkler i en forvaltningsrevisjon kan være å se på om 
barneverntjenesten har tilstrekkelige ressurser, bemanning og kompetanse, om sentrale 
rettsregler som gjelder for saksbehandling av meldinger, undersøkelser og hjelpetiltak 
etterleves, om barneverntjenesten etterlever sentrale rettsregler som gjelder for oppfølging 
av og tilsyn med fosterhjem, om tiltak iverksettes i samsvar med barneverntjenestens vedtak 
og om det er etablert et system for kvalitetssikring i saksbehandlingsrutinen. 
  
Ansvaret for barnevernet er delt mellom kommunene og staten. Barnevernsreformen trådte i 
kraft fra 2022 ga kommunene større ansvar for barnevernet, både faglig og økonomisk. 
Målet med reformen er blant annet å styrke arbeidet med tidlig innsats og forebygging i 
kommunene, øke rettsikkerheten til familiene og tilpasse hjelpen bedre til barn og familienes 
behov. Det er også et mål at ressursbruken og oppgaveløsningen i barnevernet skal bli mer 
effektiv. Dette stiller krav til ledelse i barnevernet, til kommunens styring av barnevernet og til 
det samlede arbeidet for barn og familier i kommunen. 
  
Følgende forslag til aktuelle problemstillinger kan være: 
  

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

• I hvilken grad er det etablert tydelige rutiner knyttet til: 
o Mottak og vurdering av bekymringsmeldinger? 
o Gjennomføring og vurdering av undersøkelser? 
o Iverksetting og evaluering av hjelpetiltak og tiltaksplaner? 
o Oppfølging og tilsyn i fosterhjem?  
o Barns medvirkning? 

•  I hvilken grad blir disse rutinene etterlevd? 



• I hvilken grad har barneverntjenestene tilstrekkelig ressurser og bemanning til å sikre 
forsvarlig saksbehandling, oppfølging og veiledning? 

• Er internkontroll og kvalitetssikring tilfredsstillende og egnet for å forhindre og 
avdekke feil eller avvik og i hvilken grad brukes disse til læring og forbedring? 

  
Forslagene er ikke å anse som uttømmende. 
  
Vurdering og konklusjon 
Kontrollutvalget kan avgrense mot flere av de foreslåtte problemstillingene eller utarbeide 
helt andre problemstillinger enn det som er skissert i dette saksfremlegget. Kontrollutvalget 
oppfordres til å komme med innspill og foreslå egne problemstilling som revisor tar med seg i 
arbeidet med utarbeidelsen av prosjektplanen. 
  
 
 


