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FORORD 

Salten kommunerevisjon IKS eies av kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, 

Hamarøy. Meløy, Saltdal, Steigen og Sørfold i Salten- regionen i Nordland fylke. 

Salten kommunerevisjon IKS utfører forvaltningsrevisjon innenfor en rekke områder, og med 

forskjellige innfallsvinkler. Vi har 3 forvaltningsrevisorer med følgende profesjoner: Silje 

Fisktjønmo - statsviter, Kai Andre Blix - siviløkonom og Bjørn Vegard Gamst - jurist, alle 

med bred erfaringsbakgrunn fra både offentlig- og privat virksomhet.  

Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens §23-2 første ledd c). 

Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske undersøkelser av den kommunale 

tjenesteproduksjon, myndighetsutøvelse og økonomiske forvaltning, herunder se etter 

muligheter til forbedringer, eventuelt påpeke svakheter og mangler.  

Vi gjennomfører oppdragene i samsvar med Norges kommunerevisorforbunds standard for 

forvaltningsrevisjon RSK001.  

Kontrollutvalget i Hamarøy kommune vedtok i møte 11.05.2021 sak 16/21 å gjennomføre en 

undersøkelse om vertskommunesamarbeidet om barneverntjenesten i kommunen. Bodø 

kommune er vertskommune for samarbeidet, og Bodø kontrollutvalg måtte også bestille 

rapporten, prosjektplanen ble vedtatt i møte 03.06.2021 med saksnummer 36/21. Denne 

rapporten oppsummerer resultatene fra undersøkelsen. Ansvarlig for gjennomføring av 

undersøkelsen har vært forvaltningsrevisor Silje Fisktjønmo. 

Bodø, den 21.10.2021. 

                                                          

Forvaltningsrevisor                                                                       Ansvarlig forvaltningsrevisor 
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SAMMENDRAG 

Salten kommunerevisjon IKS har gjennomført en forvaltningsrevisjon om 

vertskommunesamarbeidet om barneverntjenesten i Hamarøy kommune. Formålet har vært å 

belyse hvordan Hamarøy kommune følger opp vertskommunesamarbeidet om 

barneverntjenesten, og om Bodø kommune som vertskommune leverer tjenester i henhold til 

vertskommuneavtalen. Revisjonen har undersøkt områdene kvalitet, samarbeid og 

rapportering. 

Prosjektet har tatt utgangspunkt i følgende problemstilling: 

• I hvilken grad følger Hamarøy kommune opp vertskommuneavtalen, og i hvilken grad 

leverer barneverntjenesten i Bodø tjenester i henhold til vertskommuneavtalen?  

Innsamlingen av data baserer seg på dokumentstudier samt intervju med relevante 

informanter. Vi har analysert dokumenter og statistikk, gjennomgått rutiner og planer, samt 

intervjuet ansatte i begge kommunene. Revisor har også hatt kontakt med noen utvalgte 

samarbeidsaktører. 

Revisor er enig med informantene om at det har vært en spesiell tid med tanke på 

koronasituasjonen som har preget årene 2020 og 2021. På samme tid har det skjedd mange 

endringer både når det gjelder opprettelse av ny kommune, og vertskommunesamarbeidet om 

barneverntjenester fra 2020. Vertskommunesamarbeidet har ikke vært i drift særlig lenge, og 

mye vil nok komme på plass etter hvert.  

Hamarøy kommune har ikke overordnede mål for barneverntjenesten, og heller ikke rutiner 

for systematisk oppfølging av vertskommuneavtalen. Det er generelt lite informasjon om 

tjenesten blant annet i planer, årsmelding og årsberetning. Kravene om samiske hensyn og 

rettigheter i vertskommuneavtalen er det behov for mer dialog rundt for å avklare 

forventninger, mål og rapportering.  

Bodø kommune har mål for barneverntjenesten, og planer som konkretiserer arbeidet. 

Barneverntjenesten har system, rutiner og internkontroll for de områdene revisor har 

etterspurt. Både Bodø kommune og Hamarøy kommune er fornøyde med barneverntjenesten, 
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og mener samarbeidet fungerer godt og at tjenesten er forbedret gjennom 

vertskommunesamarbeidet.  

Barneverntjenesten avdeling Hamarøy har rekrutteringsutfordringer, og ledelsen gir støtte fra 

Bodø som bidrar til et tilstrekkelig tjenestetilbud. Det er uansett behov for en mer stabil 

situasjon med faste ansatte for å følge opp vertskommuneavtalen på en god måte. De ansatte 

har tilstrekkelig kompetanse og faglige kvalifikasjoner. 

Det er få fristbrudd i 2020, bekymringsmeldinger og undersøkelser blir behandlet innen 

fastsatt tid. Det er tiltaksplaner for de aller fleste barn med hjelpetiltak, og evalueringene 

skjer i de fleste tilfeller hver tredje måned slik rutinen legger føringer om. På dette området 

kan barneverntjenesten arbeide for å sikre at alle barn får det de har krav på. Det samme 

gjelder oppfølgingsbesøk av, og tilsyn i, fosterhjem der kravene om minimum fire besøk i 

året ikke er overholdt for alle barn i 2020.  

Hamarøy kommune har ikke tilstrekkelig planer, rutiner og tiltak for å forebygge 

omsorgssvikt og adferdsvansker. Et relevant eksempel er at det ikke finnes noen planer for 

hvordan kommunale aktører skal samarbeide med barneverntjenesten. Barneverntjenesten har 

satt i gang et arbeid for å kunne samarbeide godt med relevante aktører i Hamarøy kommune, 

men arbeidet bør være mer formalisert.  

Hamarøy kommune og barneverntjenesten arbeider med individuell plan. I Hamarøy 

kommune har de rutiner for individuell plan, men det er behov for en jevnere fordeling av 

ansvaret, samt at rutinene er kjent i alle relevante avdelinger. Barneverntjenesten har ikke en 

utarbeidet rutine for individuell plan.  

Barneverntjenesten har utarbeidet en grundig årsrapport som er levert til Hamarøy kommune, 

men revisor gjør oppmerksom på at flere deler av vertskommuneavtalen kunne vært nevnt i 

rapporteringen. Kommunene har ikke hatt en evaluering av vertskommuneavtalen slik det er 

bestemt. Barnevernleder har holdt en orientering i kommunestyret i 2020, revisor påpeker at 

slike orienteringer bør protokollføres. 

Konklusjon: Hamarøy kommune følger i noen grad opp vertskommunesamarbeidet om 

barneverntjenesten med Bodø kommune. Bodø kommune leverer i nokså stor grad 

tjenester i henhold til samarbeidsavtalen.  
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På bakgrunn av den gjennomførte undersøkelsen anbefaler revisjonen at: 

1. Hamarøy kommune utarbeider skriftlige mål for barneverntjenesten. 

2. Hamarøy kommune lager nødvendige rutiner for systematisk oppfølging av 

vertskommuneavtalen.  

3. Hamarøy kommune bør følge opp at Bodø barneverntjeneste sikrer tilstrekkelig 

bemanning med bakgrunn i vertskommuneavtalen.  

4. Hamarøy kommune bør følge opp at Bodø barneverntjeneste sikrer at lovkravet når 

det gjelder tiltaksplaner og evaluering av disse følges. 

5. Hamarøy kommune bør følge opp at Bodø barneverntjeneste sørger for at barn i 

fosterhjem får oppfølgingsbesøkene og tilsynsbesøkene som er lovpålagte.  

6. Hamarøy kommune lager tiltak for å forebygge omsorgssvikt og adferdsproblemer. 

7. Hamarøy kommune skal sørge for å få gjennomført årlige evaluering av 

vertskommuneavtalen sammen med Bodø kommune. 
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1 INNLEDNING  

Vertskommunesamarbeid om barnevern 

Barneverntjenestens viktigste oppgave er å sikre at barn og unge får god omsorg og trygge 

oppvekstsvilkår ved å tilby riktig hjelp til rett tid til barn og familier som har behov for det1. 

Det blir flere og flere kommuner i Norge som samarbeider om barneverntjenester. På oppdrag 

fra statsforvalteren gjennomførte NIVI Analyse i 2020 en kartlegging av det formaliserte 

interkommunale samarbeidet i Nordland. I kartleggingen er det registrert 38 

samarbeidsordninger innenfor sosialtjenesten, åtte av disse er interkommunale 

barneverntjenester.2 

Det er ulike typer samarbeid mellom kommuner som reguleres noe ulikt i kommuneloven. 

Det finnes administrative vertskommunesamarbeid, og vertskommunesamarbeid med felles 

folkevalgt nemd. Verskommunesamarbeidet om barnevern mellom Hamarøy kommune og 

Bodø kommune er et administrativt vertskommunesamarbeid.  

I kommunelovens § 20-2 står det at en kommune (samarbeidskommune) kan avtale med en 

annen kommune (vertskommune) at vertskommunen skal utføre oppgaver og treffe 

avgjørelser etter delegert myndighet fra samarbeidskommunen i enkeltsaker eller saker som 

ikke er av prinsipiell betydning. Delegasjon av myndighet skjer ved at kommunestyret gir 

instruks til egen administrasjonssjef om delegasjon til administrasjonssjefen i 

vertskommunen.3  

Barne-, ungdoms og familiedirektoratet sitt saksbehandlingsrundskriv påpeker følgende4: 

«Ansvaret for oppgaven og myndighetsutøvelsen ligger fortsatt hos kommunen som 

har delegert myndigheten, selv om myndighet og utførelse av lovpålagte oppgaver 

gjennomføres av vertskommunen.» 

 

1 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (2019B) 
2 NIVI Rapport 2020:3 
3 Kommuneloven §20-2 
4Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (2019B), punkt 2.2 
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For et vertskommunesamarbeid skal det opprettes en skriftlig samarbeidsavtale5. 

Barneverntjenesten i Hamarøy kommune 

Nye Hamarøy kommune oppsto 01.01.2020, og består av gamle Hamarøy kommune og 

vestsiden av Tysfjord kommune. Det er 2712 innbyggere i kommunen per første kvartal 

20216. Barneverntjenesten var organisert i Nord-Salten barnevern før 

kommunesammenslåingen7. Kommunedirektørene i daværende Hamarøy kommune og 

Tysfjord kommune sendte 30.04.2019 et brev til Bodø kommune der de ber Bodø kommune 

være vertskommune for barneverntjenesten i nye Hamarøy kommune. Følgende står i 

henvendelsen: 

«Med bare 2800 innbyggere i nye Hamarøy frykter vi en sårbar og marginal tjeneste, 

dersom den drives i egen regi, spesielt med bakgrunn i de utfordringer som følger av 

den såkalte «Tysfjordsaken»8.» 

Plan for helse og omsorg i Hamarøy kommune ble laget 06.06.2019, der står det følgende i 

handlingsprogrammet: 

«Inngå paragraf 28 samarbeid med Bodø om drift av hele barnevernstjenesten»  

«Stille krav til vertskommune om oppfølging av lulesamiske barns rettigheter til 

språklig og kulturell oppfølging under omsorg av barnevernet» 

«Barnevernet kobles opp mot nettverk for samisk barnevern (Kautokeino)» 

Det står også i planen at prosjektet Jasska/Trygg9 skal videreføres i den nye kommunen, og 

målet er å forebygge overgrep, bygge avdekkingskompetanse, hjelpe offer, overgripere og 

pårørende og andre berørte.  

 

5 Kommuneloven §20-4 
6 SSB (2021B) 
7 Nord-Salten barnevern ble opprettet 01.01.2012 som et administrativt vertskommunesamarbeid med Tysfjord 
kommune som vertskommune. 
8 En rekke overgrepssaker over flere tiår i tilknytning til Tysfjord kommune. 
9 Prosjekt Jasska/Trygg ble iverksatt høsten 2017 for å følge opp de berørte etter overgrepssakene i Tysfjord 
kommune og arbeidet med å forebygge vold og overgrep fremover. 
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31.10.2019 behandlet bystyret i Bodø kommune sak 212/19 «Virksomhetsoverdragelse av 

barneverntjenester for Gildeskål kommune og Hamarøy kommune.». I saken står det: 

«Bakgrunnen for ønske om samarbeidet er å sikre en bedre, mindre faglig sårbar og 

mer effektiv barneverntjeneste for alle kommunene.» 

01.01.2020 fikk Bodø kommune ansvar for å levere barnverntjenester i Hamarøy kommune 

etter barnevernloven10. Etter ønske fra Hamarøy kommune er det innarbeidet flere punkter 

om samiske hensyn og rettigheter i vertskommuneavtalen. Seks årsverk ble overført fra 

Hamarøy kommune til Bodø kommune. De ansatte fikk ikke endrede arbeidsvilkår som følge 

av virksomhetsoverdragelsen, bortsett fra at barnevernlederen fikk tittel og ansvarsrett som 

faglederen. Barneverntjenesten avdeling Hamarøy er lokalisert på Drag.  

Oppvekstavdelingen med øverste kommunalleder for oppvekst har ansvar for 

barneverntjenesten i Hamarøy kommune. I Bodø kommune er barneverntjenesten lokalisert 

under oppvekst- og kulturavdelingen med øverste leder kommunaldirektør for oppvekst og 

kultur. 

6,6% av Hamarøy kommunes totale utgifter gikk til barnevern i 2020, i Nordland som helhet 

er gjennomsnittet 3,2%. Budsjettet for 2020 var 15 millioner, mens kostnadene for 2020 var 

om lag 10,5 millioner. Budsjettet for 2021 er om lag 8,5 millioner. Hamarøy kommune 

dekker kontorleie og driftsutgifter ved kontoret i Hamarøy. Noen av klientkostnadene ble 

dekket av Hamarøy kommune 1.kvartal 2020. Skjønnsmidler fra statsforvalteren ble utbetalt 

direkte til Hamarøy kommune, og er ikke del av kostnadene11. Andelen av 

barnevernsutgiftene som går til saksbehandling er 37,8%12. 

Forvaltningsrevisjons 2014 

Det ble gjennomført en forvaltningsrevisjon i 2014 om barnevern, og daværende 

samarbeidsavtale om Nord-Salten barnevern i Hamarøy kommune. Formålet var å vurdere i 

 

10 Vertskommuneavtalen om barneverntjenesten mellom Hamarøy kommune og Bodø kommune. Andre 
samarbeidskommuner med Bodø som vertskommune er kommunene Værøy, Røst, Steigen, Gildeskål og Rødøy. 
11 Årsrapport 2020/ Tilstandsrapport pr 01.03.21, del 4.9 
12 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (2021A) 
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hvilken grad kommunen gjennom samarbeidsavtalen tilfredsstiller lovbaserte krav til 

barneverntjenesten, og i hvilken grad målene i avtalen blir realisert.  

Forvaltningsrapporten konkluderte med at Nord-Salten barnevern i stor grad tilfredsstiller 

myndighetskrav som stilles til kommunens barneverntjeneste, og bidrar til at målene i 

samarbeidsavtalen nås. Samtidig finner revisor betydelige avvik på tiltakssiden, og 

utfordringer på noen områder. Rapporten løfter frem et behov for et større og sterkere 

fagmiljø, bedre internkontroll og bedre samarbeid. Det var forbedringspotensial på 

kommunens arbeid med forebygging. Lokalene Hamarøy kommunen tilbyr barnevernet var 

etter revisors vurdering lite egnede til å arbeide med taushetsbelagt informasjon, og bidro til 

at det var uforholdsmessig utfordrende å ivareta kravene til personvern.  

Ny barnevernlov  

Med barnevernsreformen skal man fra 2022 flytte mer ansvar til kommunene, bakgrunnen er 

kommunenes nærhet til familiene og innsikten i barnas og foreldrenes behov.  

Barnevernsreformen skal blant annet styrke kommunenes forebyggende arbeid og tidlig 

innsats13. Barnevernleder forteller at de har begynt en prosess opp mot 

samarbeidskommunene med tanke på barnevernsreformen. 

1.1 Kontrollutvalgets bestilling  

På bakgrunn av plan for forvaltningsrevisjon, vedtatt av i kommunestyret i Hamarøy 

kommune 18.06.2020 i sak nr. 54/20 og basert på forslag til prosjektplan av 28.04.2021, 

vedtok kontrollutvalget 11.05.2021 en revisjon av vertskommunesamarbeidet om 

barneverntjenesten i Hamarøy kommune. I tillegg til prosjektplanen vedtok kontrollutvalget 

følgende: 

«Utvalget ber revisor være særlig oppmerksom på samarbeidet og dialog mellom 

barnevernet og lokale etater i Hamarøy kommune. 

Utvalget ber om at bestilling avklares og koordineres med Bodø kontrollutvalg sin 

bestilling av forvaltningsrevisjon innen samme område» 

 

13Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (2020) 
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Prosjektplanen ble også vedtatt av Bodø kontrollutvalg i sak 36/21 den 03.06.2021 da Bodø 

kommune er vertskommune.  

Rapporten fra våre undersøkelser av vertskommunesamarbeidet om barneverntjenesten i 

Hamarøy kommune er inndelt på følgende måte: Først presenteres problemstillingen og våre 

metodiske tilnærminger. Det utledes revisjonskriterier for problemstillingen. Vi beskriver 

fakta som vi har samlet inn til den aktuelle problemstillingen. Deretter følger revisors 

vurdering, der vi vurderer kommunens praksis opp mot revisjonskriteriene. Til slutt kommer 

konklusjon og revisors anbefalinger. 

1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier 

1.2.1 Problemstilling 

Vi har på bakgrunn av kontrollutvalgets bestilling satt opp følgende problemstilling: 

• I hvilken grad følger Hamarøy kommune opp vertskommuneavtalen, og i hvilken grad 

leverer barneverntjenesten i Bodø tjenester i henhold til vertskommuneavtalen?  

1.2.2 Revisjonskriterier 

Revisjonskriterier er de krav og forventninger som den reviderte enhet i kommunen skal 

vurderes opp imot. Revisjonskriteriene danner grunnlaget revisjonen trenger for å vurdere om 

det foreligger avvik eller svakheter på det området som skal revideres. 

Denne rapporten bygger hovedsakelig på disse kildene til revisjonskriterier: 

• Lov om barneverntjenester (barnevernloven) med forskrifter 

• Kommunens egne retningslinjer, reglementer og rutiner 

• Kommuneloven 

• Alminnelig praksis på området 

• Vertskommuneavtalen om barneverntjenester mellom Hamarøy kommune og 

Bodø kommune (heretter vertskommuneavtalen) 

Kriteriene blir vurdert etter gradsystem som følger i stigende grad: 

• I liten grad 

• I noen grad 

• I varierende grad 
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• I nokså stor grad  

• I stor grad 

 

1.3 Metode og avgrensning 

Undersøkelsen er gjennomført i henhold til Norges kommunerevisorforbunds Standard for 

forvaltningsrevisjon RSK 001.  

Kommunedirektørene ble ved oppstartbrevet 03.06.2021 informert om kontrollutvalgets 

bestilling. Oppstartsmøte ble gjennomført 25.06.2021.  

Noen av de utledede revisjonskriteriene er rettet mot Bodø kommune og barneverntjenesten i 

Bodø på bakgrunn av vertskommuneavtalen. Det blir likevel Hamarøy kommunes ansvar å 

følge opp at Bodø kommune og barnevernstjenesten følger opp kriteriene. Anbefalingene er 

derfor rettet mot Hamarøy kommune. Konklusjonene som trekkes baserer seg kun på 

undersøkelsene som er gjort i rapporten, og kan ikke generaliseres til alle områder vedrørende 

vertskommunesamarbeidet.  

Alle fakta som brukes i rapporten er enten hentet fra skriftlig materiale som revisor har fått 

seg forelagt, eller gjennom muntlig overleverte fakta som er verifisert av kilden. Perioden fra 

vertskommunesamarbeidet startet 01.01.2020 frem til 10.09.2021er undersøkt.  

I undersøkelsen har vi gjennomgått dokumenter fra kommunene som er innhentet på 

bakgrunn av vårt oppdrag fra kontrollutvalget. Vi har gått gjennom politiske saker om 

barneverntjenesten og vertskommunesamarbeidet, kommunenes planer, statistikk og interne 

rutiner. Innsamlingen av data baserer seg også på intervju med følgende personer:  

• Barnevernlederen, Bodø kommune 

• Nestlederen barneverntjenesten, Bodø kommune 

• Faglederen barneverntjenesten avdeling Hamarøy, Bodø kommune 

• Kommunallederen for oppvekst, Hamarøy kommune 
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• Konstituert/assisterende kommunedirektør, Hamarøy kommune14 
 

En rekke av relevante samarbeidsaktører er kontaktet slik at de har uttalt seg om kontakt, 

møter og samarbeid med barneverntjenesten. Det er sendt ut spørsmål til de som er listet opp 

under, og de som er i kursiv har svart: 

• Styrer Drag barnehage, Hamarøy kommune 

• Rektor Oppeid skole, Hamarøy kommune 

• Leder Hamarøy helsestasjon, Hamarøy kommune 

• Harstad/ Narvik familievernkontor 

• Konstituert kontaktperson Hamarøy, Nordland politidistrikt  

• Krisesenteret Salten, Bodø kommune 
 
Vår kontaktperson i denne undersøkelsen har vært kommunallederen for oppvekst. Vår 
samlede vurdering av metodebruk og kildetilfang i dette prosjektet gir et tilstrekkelig 
grunnlag for å svare på problemstillingene. 

 
 
 
 
 

 
  

 

14 Fra 01.01.2020 til 01.08.2021 hadde Hamarøy kommune en konstituert kommunedirektør, da ny 

kommunedirektør tiltrådte 01.08.2021 fikk vedkommende stilling som assisterende kommunedirektør. I 

rapporten omtales vedkommende som assisterende kommunedirektør. 
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2 Utledede revisjonskriterier og fakta 

I dette kapitelet har vi utledet revisjonskriteriene som utgjør grunnlaget for å svare ut 

problemstillingen. Vi har deretter presentert fakta som skal gjenspeile praksis. I kapittel 3 vil 

vi komme med vurderinger opp mot revisjonskriteriene. 

2.1 Utledede revisjonskriterier 

I denne rapporten skal vi vurdere i hvilken grad Hamarøy kommune følger opp 

vertskommuneavtalen med Bodø kommune om leveranse av barneverntjenester. Vi skal også 

undersøke i hvilken grad barneverntjenesten i Bodø leverer tjenester i henhold til 

vertskommuneavtalen. Revisjonskriteriene utledes med bakgrunn i målsetningen Hamarøy 

kommune hadde om:  

«… å etablere en faglig sterk, robust og økonomisk velfungerende barneverntjeneste. 

En barneverntjeneste som jobber godt forebyggende, har kunnskap og kompetanse 

nok til å imøtekomme alle utfordringer man kommer overfor. En tjeneste som har 

struktur på rutiner, planer, beredskap og økonomi.»15 

Med bakgrunn i målsetningene vil vi derfor se nærmere på kvalitet barneverntjenesten leverer 

i Hamarøy kommune med bakgrunn i vertskommuneavtalen, hvordan barneverntjenesten og 

kommunen samarbeider for gode tjenester og forebyggende arbeid, samt rapportering og 

informasjonsdeling. Revisjonskriteriene er strukturert i tre tematiske områder: Kvalitet i 

tjenesten, forebygging og samarbeid, og rapportering. 

Kvalitet i tjenesten 

Vertskommunesamarbeidet skal sikre god kvalitet i barneverntjenesten som leveres etter 

barnevernloven16. Det første som er naturlig å se nærmere på er om det finnes rutiner som 

sikrer at kommunene utfører sitt arbeid i samsvar med lov og forskrift. Etter den nye 

kommuneloven skal kommunen ha en systematisk internkontroll som skal tilpasses 

 

15 Vedtak i Hamarøy kommunestyre sak 6/19 
16 Vertskommuneavtalen om barneverntjenester mellom Hamarøy kommune og Bodø kommune, punkt 2. 
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virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold.17 Det framgår videre av 

bestemmelsen at for å ivareta internkontrollen skal kommunedirektøren:  

a) «utarbeide en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og 
organisering 

b) ha nødvendige rutiner og prosedyrer 
c) avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik 
d) dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig 
e) evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for 

internkontroll.» 
Forskrift om internkontroll i barneverntjenesten ble opphevet 01.01.2021. Fram til da var 

internkontroll definert som18:  

«systematiske tiltak som skal sikre at det kommunen gjør er i samsvar med 

barnevernloven.» 

I § 4 punkt g) i samme forskrift står det følgende: 

«tjenesten skal utvikle, iverksette, kontrollere, evaluere og forbedre nødvendige 

prosedyrer, instrukser, rutiner eller andre tiltak for å avdekke, rette opp og forebygge 

overtredelse av barnevernlovgivningen.» 

Som nevnt i innledningen står det i barne-, ungdoms og familiedirektoratet sitt 

saksbehandlingsrundskriv at ansvaret for oppgaven og myndighetsutøvelsen ligger fortsatt 

hos kommunen som har delegert myndigheten, selv om oppgaver gjennomføres av en 

vertskommune 19. KS sin veileder for internkontroll stadfester også at en kommune deltar i en 

samarbeidsløsning fortsatt har det overordnede ansvaret for tjenester som for eksempel 

barnevern. For å ivareta det ansvaret må kommunene ha rutiner for å sørge for systematisk 

oppfølging av vertskommuneavtalen som en del av internkontrollen. Samtidig bør kommunen 

gjøre risikovurderinger for å unngå uønskede hendelser, for eksempel knyttet til kvalitet og 

forsvarlighet i tjenesteytingen. Som del av kommunens velferdstjenester er 

 

17 Kommuneloven §25-1. 
18 Forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenester § 3. 
19Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (2019B), punkt 2.2 
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barnevernstjenestens virksomhet også preget av og knyttet til organisering og funksjon i 

andre deler av kommunen20. Det er ikke mulig for revisor å undersøke alle områdene nevnt 

ovenfor, og derfor er kun noen av bestemmelsene valgt. 

Av dette utleder vi følgende revisjonskriterier: 

1. Bodø kommune og Hamarøy kommune skal ha mål for barneverntjenesten. 

2. Bodø kommune skal ha nødvendige rutiner og internkontroll for 

barneverntjenesten. 

3. Hamarøy kommune skal ha nødvendige rutiner for systematisk oppfølging av 

vertskommuneavtalen. 

I vertskommuneavtalen står det at Bodø kommune skal drifte barneverntjenesten forsvarlig 

jamfør barnevernloven § 1-4, og at det er knyttet seks årsverk til avtalen. Det står følgende i 

proposisjon 106 L (2012–2013)21:  

«Barneverntjenesten må til enhver tid ha en bemanning som er tilstrekkelig for å 

ivareta de oppgavene de er pålagt etter barnevernloven på en forsvarlig måte. Dette 

innebærer blant annet at ansatte og andre som utfører oppgaver på vegne av 

barneverntjenesten må ha tilstrekkelig kompetanse og nødvendige faglige 

kvalifikasjoner til å utføre de oppgavene de blir tildelt» 

Av dette utleder vi følgende revisjonskriterier: 

4. Bodø kommune skal påse at barneverntjenestene som leveres til Hamarøy 

kommune er tilstrekkelig bemannet til enhver tid.  

5. Bodø kommune skal påse at de ansatte i barneverntjenesten som leveres til 

Hamarøy kommune har tilstrekkelig kompetanse og nødvendige faglige 

kvalifikasjoner.  

 

20 VID Rapport 2019 / 3 
21 Prop. 106 L (2012-2013), kap. 31 
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For å si noe om mer om kvaliteten barneverntjenesten Bodø kommune leverer, har revisor 

valgt ut noen konkrete lovkrav barneverntjenesten skal følge. Kvaliteten på konkrete lovkrav 

henger tett sammen med forsvarlighetskravet i barneverntjenesten.  

Det står i barnevernloven at barneverntjenesten snarest, og senest innen en uke, skal 

gjennomgå innkomne bekymringsmeldinger og vurdere om meldingen skal følges opp med 

undersøkelser. En undersøkelse skal gjennomføres snarest og senest innen tre måneder. I 

særlige tilfeller kan fristen være seks måneder22.  Undersøkelser har tre mulige utfall: 

henleggelse, vedtak om tiltak, eller sak for fylkesnemnda om omsorgsovertakelse. Når 

barneverntjenesten vedtar hjelpetiltak til barn, skal de også utarbeide en tidsavgrenset 

tiltaksplan som skal evalueres regelmessig23. 

Av dette utleder vi følgende revisjonskriterier: 

6. Barneverntjenesten i Bodø kommune skal innen en uke gjennomgå mottatte 

bekymringsmeldinger, og vurdere videre undersøkelse. 

7. Barneverntjenesten i Bodø kommune skal innen tre måneder ha gjennomført 

undersøkelse. 

8. Barneverntjenesten i Bodø kommune skal ha en tidsavgrenset tiltaksplan for 

alle barn med hjelpetiltak. Den skal evalueres regelmessig. 

Hvis barnet blir plassert i fosterhjem skal barneverntjenesten besøke fosterhjemmet så ofte 

som nødvendig, og minimum fire ganger i året24. Fosterhjemskommunen skal føre tilsyn med 

barnet så ofte som nødvendig, men minimum 4 ganger i året25. Tilsynene gjennomføres av en 

tilsynsperson, kommunen fosterhjemmet bor i har ansvar for å lære opp personer som skal 

føre tilsyn og kontroll i fosterhjem26. 

Av dette utleder vi følgende revisjonskriterier: 

 

22 Barnevernloven § 4-2 og § 4-3 
23 Barnevernloven § 4-5 
24 Forskrift om fosterhjem, §7, tredje ledd 
25 Forskrift om fosterhjem, §9, første ledd 
26 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (2021C) 
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9. Barneverntjenesten i Bodø kommune skal besøke barnet i fosterhjemmet 

minimum fire ganger i året, og sørge for minimum fire tilsynsbesøk i året. 

 

Forebygging og samarbeid 

Det står i barnevernloven § 3-1 at: 

«Kommunen skal følge nøye med i de forhold barn lever under, og har ansvar for å 

finne tiltak som kan forebygge omsorgssvikt og adferdsproblemer. 

Barneverntjenesten har spesielt ansvar for å søke avdekket omsorgssvikt, adferds-, 

sosiale og emosjonelle problemer så tidlig at varige problemer kan unngås, og sette 

inn tiltak i forhold til dette.» 

I proposisjon 133 L (2020–2021) står det følgende om gjeldende rett27: 

«Barnevernloven § 3-1 første ledd gir kommunen ansvaret for generelle forebyggende 

tiltak rettet mot barn og unge.»  

«Kommunen har dermed et ansvar for å søke å unngå at omsorgssvikt og 

atferdsproblemer oppstår. Da lovforslaget ble lagt frem for Stortinget i Ot.prp. nr. 44 

(1991–92), foreslo departementet at dette ansvaret skulle legges til 

barnevernstjenesten. I forbindelse med behandling av proposisjonen viste komiteen til 

det totalansvaret kommunen har for å sikre alle barn trygge og gode oppvekstsvilkår. 

Bestemmelsen ble derfor endret slik at det generelle forebyggende ansvaret ble lagt til 

kommunen som sådan. Komiteen la særlig vekt på at ingen kommunale etater som til 

daglig er i kontakt med barn, skal fraskrive seg et naturlig ansvar for å avdekke 

forhold eller sette i verk nødvendige tiltak for aktiv forebygging. Det ble understreket 

at barnevernstjenesten ikke skulle ha et slikt ansvar alene.»  

Et av de nasjonale kvalitetsmål for arbeidet i barneverntjenesten som er lagt frem i 

proposisjon 73 L (2016-2017) er at barn og familier skal møte tjenester som er samordnet og 

preget av kontinuitet28. I KS sin veileder for internkontroll står det at når det er større 

 

27 Prop. 133 L (2020-2021), punkt 21.1.1 
28 Prop. 73 L (2016–2017), punkt 3.1.3 
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kompleksitet i oppgavene ved for eksempel vertskommunesamarbeid betinger det mer 

samarbeid på tvers av tjenestene og enhetene i kommunen. Tverrfaglighet og koordinering vil 

sikre gode tjenester og effektiv ressursbruk 29.  

Barneverntjenesten har et spesielt ansvar her sammen med resten av kommunen. De skal også 

samarbeide med andre sektorer og forvaltningsnivå slik at man kan løse problemene sammen 

i en tidlig fase30.  

Av dette utleder vi følgende revisjonskriterier: 

10. Hamarøy kommune skal finne tiltak som kan forebygge omsorgssvikt og 

adferdsproblemer. 

11. Barneverntjenesten i Bodø kommune skal samarbeide med andre sektorer og 

forvaltningsnivå. 

Revisor ønsker å undersøke et konkret samarbeidsområde der det er behov for tverrfaglig 

kompetanse, og har valgt ut individuell plan for barn som trenger langvarige og koordinerte 

tiltak. Det skal sikre at det er en bestemt tjeneste som har hovedansvar for oppfølgingen av 

barnet, og innebærer derfor en formalisering av samarbeidet mellom barneverntjenesten og 

andre offentlige tjenester. 31 Barneverntjenesten og Hamarøy kommune har begge en 

selvstendig plikt til å vurdere om barnet har behov for en individuell plan, og å undersøke om 

barnet har en slik plan. I tillegg har de ansvaret for å ta initiativ til å starte det tverrfaglige 

arbeidet32. 

Av dette utleder vi følgende revisjonskriterier: 

12. Barneverntjenesten i Bodø kommune og Hamarøy kommune skal bidra til å 

utarbeide en individuell plan for barn med behov for langvarige og koordinerte 

tiltak. 

 

 

29 Kommunesektorens organisasjon (2020), del 9.2.2 
30 Barnevernloven § 3-2 
31 Barnevernloven § 3-2a 
32 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (2019A) 
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Rapportering 

Kommunens øverste politiske og administrative ledelse har det overordnede ansvaret for at 

barneverntjenesten forvaltes i tråd med gjeldende regelverk og at tjenestene er forsvarlige. 

Kommunen har ansvar for styringen av barnevernet, og for å ha en systematisk kontroll. 33 

Om dette framgår det av proposisjon 73 L (2016-2017) at34: 

«God kommunal styring og forankring av barnevernet er viktig, for å kunne skape 

helhetlige tjenestetilbud tilpasset behovene til barn og familier, men også for å kunne 

avdekke og rette opp svikt og mangler. Kommunens øverste ledelse må ta eierskap til 

barnevernet, ha god kjennskap til innholdet i tjenestetilbudet, sørge for nødvendige 

prioriteringer av ressursbruken og ha kontroll med at tjenesten arbeider effektivt og 

når sine mål.» 

Informasjon er et viktig moment i god kommunal styring. I vertskommuneavtalen står det at 

Bodø kommune skal utarbeide årlige rapporter om barneverntjenesten. Rapportene skal 

minimum inneholde det samme som rapporteres til Stasforvalteren. Bodø kommune kan møte 

direkte i kommunestyret om det er ønskelig. Det står også at avtalen og samarbeidet skal 

evalueres en gang hvert år.  

Av dette utleder vi følgende revisjonskriterier: 

13. Bodø kommune skal utarbeide årlige rapporter som skal leveres til Hamarøy 

kommune. 

14. Hamarøy kommune skal sammen med Bodø kommune gjøre en årlig evaluering 

av vertskommuneavtalen, og samarbeidet om barneverntjenesten. 

Fra 1.1.2021 er det lovbestemt at kommunestyret minst én gang i året skal få en redegjørelse 

om tilstanden i barneverntjenesten35. I proposisjon 84 L (2019-2020) står det følgende om 

innholdet36: 

 

33Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (2021B) 
34 Proposisjon 73 L (2016-2017), punkt 4.2.4 
35 Barnevernloven § 2-1 åttende ledd 
36 Prop.84 L (2019–2020), kap 11 
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«Bestemmelsen lovfester at kommunestyret selv minst én gang i året skal gis en 

redegjørelse om tilstanden i barnevernstjenesten. Formålet med tilstandsrapporten er 

å gi kommunestyret innsikt i barneverntjenestens arbeid.» 

Lovbestemmelsen gjelder fra 2021, derfor vil det kun bli undersøkt om redegjørelsen er gjort 

i inneværende år.  

I en forlengelse av dette er linjen fra administrasjon til de folkevalgte viktig. Det er 

kommunestyret som har ansvaret for egenkontrollen37. Kommunedirektøren skal rapportere 

om internkontrollen til kommunestyret minst en gang i året38. Rapporteringen kan være en del 

av den årsberetningen der også måloppnåelse og andre ikke-økonomiske forhold som er av 

vesentlig betydning for kommunen eller innbyggerne skal redegjøres for39.  

Av dette utleder vi følgende revisjonskriterier: 

15. Hamarøy kommune skal redegjøre for tilstanden i barneverntjenesten til 

kommunestyret minst en gang i året. 

2.2 Faktadel 

I denne delen vil vi gjøre rede for fakta til de ulike kriteriene. 

Flere av informantene ønsker å presisere at koronapandemien40 har preget oppstarten av 

vertskommunesamarbeidet. Det kommer også frem i flere av dokumentene som er undersøkt 

i rapporten. Både samarbeid mellom kommunene, fysiske møter internt og eksternt i tjenesten 

har vært utfordrende i perioden. 

 

 

 

 

37 Kommunesektorens organisasjon (2020), del 10.5.1 
38 Kommuneloven §25-2 
39 Kommunesektorens organisasjon (2020), del 10.5.1 
40 Med bakgrunn i spredningen av koronaviruset har det siden 12.03.2020 vært svært strenge og inngripende 
smitteverntiltak i Norge. 
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2.2.1 Kvalitet i tjenesten 

1. Bodø kommune og Hamarøy kommune skal ha mål for barneverntjenesten. 

Formålet som kommer frem i vertskommuneavtalen er at barneverntjenesten skal driftes 

forsvarlig og til barnets beste. De politiske sakene nevnt i innledningen redegjør for 

bakgrunnen, og målsetningene, for barneverntjenesten ved oppstarten av samarbeidet. 

Bodø kommune 

Faglederen avdeling Hamarøy (heretter faglederen) og barnevernledelsen i Bodø41 forteller at 

målet til barneverntjenesten er rett hjelp til riktig tid med bakgrunn i barnevernloven. Bodø 

kommune har i sin kommunedelplan for oppvekst- og kulturavdelingen 2018-2030 «Trygge 

hjemmeforhold» som et av fem målområder. Et av underpunktene er satsningsområdet «Rask 

og riktig hjelp fra barneverntjenesten». Det er et eget kapittel der satsningsområdet utdypes.  

Barneverntjenesten i Bodø har en årsplan for 2021 som inneholder fokus og 

utviklingsområder, plan for kompetanseutvikling og faste aktiviteter. Barnevernledelsen 

forteller at årsplanen gjelder for alle avdelingene. Prioriteringer i 2021 er arbeid med ny 

barnevernlov, samarbeid, kompetanse, økonomikontroll, rutiner og internkontroll. Under 

faste aktiviteter i tema tverrfaglige fora og samarbeid står det et eget mål for Hamarøy om at 

faglederen har ansvar for jevnlige samarbeidsmøter på systemnivå med kommunale tjenester. 

Hamarøy kommune 

Verken assisterende kommunedirektør eller kommunaleder for oppvekst i Hamarøy 

kommune kan gjøre rede for om det er utarbeidet egne mål for barneverntjenesten i 

overordnede planer. Revisor finner heller ikke mål for barneverntjenesten i planene som er 

levert fra Hamarøy kommune. I «Delrapport plan oppvekst og undervisning» står det 

følgende:  

«Barnevernet vil behandles i en separat sak utenfor denne arbeidsgruppen.» 

Revisor har etterspurt saken det blir referert til, men har ikke mottatt den. Assisterende 

kommunedirektør sier at denne aldri ble laget. Forventninger til Bodø kommune har vært 

 

41 Ved bruk av begrepet barnevernledelsen refereres det til barnevernlederen og nestlederen i Bodø kommune. 
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formidlet muntlig til dem, Hamarøy kommune ønsker et sterkt barnevern med god orden i 

økonomien. Assisterende kommunedirektør mener målsetningene ved 

vertskommunesamarbeidet er oppnådd, og at barneverntjenesten ivaretar sine oppgaver. 

Å gjennomføre mål er tett knyttet til økonomisk spillerom. I økonomiplanen for 2020 og 

2021 i Hamarøy kommune er ikke barnevern benevnt. Det virker som barnevern er 

innarbeidet i samlede tall for avdeling oppvekst, men det fremgår ikke av dokumentene. 

Barnevernlederen sier de leverer et forslag til økonomi før økonomiplanen blir vedtatt i 

Hamarøy kommune. Revisor er forelagt forslagene, og Hamarøy kommunen bekrefter at de 

inkorporerer tallene i sine budsjetter. Det kommer ikke frem hvilke vurderinger som blir gjort 

av budsjettet i Hamarøy kommune, men det er møter mellom kommunaleder for oppvekst og 

barnevernlederen i forkant av leveringen av forslag. Barnevernlederen forteller at det er bare 

de kostnadene som faktisk er brukt Bodø kommune fakturerer Hamarøy kommune for.  

Samiske hensyn og rettigheter 

Vertskommuneavtalen fastslår at barn i fosterhjem skal få tilbud om en talsperson med 

samisk språk og kulturforståelse. Det skal også tas tilbørlig hensyn til kontinuitet i barnets 

oppdragelse, og til barnets etniske, religiøse, kulturelle og språklige bakgrunn. I plan for 

helse og omsorg laget i 2019 er det et ønske at barneverntjenesten skal kobles opp mot 

nettverk for samisk barnevern i Kautokeino. Revisor finner ikke dette beskrevet i 

målsetninger eller planer i verken Bodø kommune eller Hamarøy kommune.  

Assisterende kommunedirektør sier at det var et ønske om samisk, fortrinnsvis lulesamisk, 

språk og kulturkompetanse i barneverntjenesten. Faglederen sier at ingen av de ansatte 

snakker lulesamisk, at det er spesielt vanskelig å rekruttere og ofte er de som snakker språket 

inhabile da det er et lite miljø. Barneverntjenesten tilbyr tolk hvis klientene ønsker det. 

Hamarøy kommune har forståelse for at rekruttering av riktig kompetanse er krevende, og 

mener barneverntjenesten ivaretar det i de sakene det gjelder. Tidligere har 

barneverntjenesten blitt invitert med på kurs om samisk kulturforståelse, og det er et ønske 

fra kommunen om å fortsette med det fremover også. Faglederen sier ingen av de som er 

ansatt nå deltok på forrige kurs, men at de vil delta ved neste anledning.  
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Barnevernlederen forteller at det er en vei å gå når det gjelder de samiske hensyn og 

rettighetene, men mener det i tiden fremover vil bli prioritert. Nestlederen sier at de arbeider 

for at barna med samisk bakgrunn i fosterhjem skal ha en talsperson med forståelse for deres 

bakgrunn, men at det ikke er så lett å få tak i. Det samme gjelder fosterhjem, der det er en 

målsetning at de skal ha samme språk og kultur som barnet. Nestleder sier det er utfordrende 

å få tak i fosterhjem til mange ulike grupper, og om de er egnede må komme først.  

Flere av informantene snakker om samisk oversettelse av Hamarøy kommune sine nettsider. 

Revisor finner ikke oversettelse til lulesamisk på noen av kommunens hjemmesider om 

barneverntjeneste. Nestlederen henviser til bufdir sine hjemmesider der en brosjyre er 

oversatt til samisk, og presiserer at de som ønsker oversettelse til ulike språk får det. 

Faglederen nevner at det kan være mulig å oversette maler som sendes ut fra 

barneverntjenesten til lulesamisk, men at det ikke alltid er slik at alle ønsker det og at man i 

forkant må undersøke det for hver enkelt familie. Kommunaleder oppvekst sier at det ligger 

mye i begrepene som brukes i vertskommuneavtalen, og at det med oversettelse kanskje er 

det minst viktige i en slik sammenheng. 

2. Bodø kommune skal ha nødvendige rutiner og internkontroll for 

barneverntjenesten. 

Bodø kommune har rutiner og internkontroll gjennom systemet styrhuset og kvalitetslosen. 

Revisor fikk etter etterspørsel raskt levert rutiner til en rekke av de mer konkrete målene på 

kvalitet. De ulike rutinene for temaområdene er redegjort for under hvert kriterie. Generelt 

har rutinene datering, og siste revisjon er redegjort for. Det er eksempler på rutiner som ikke 

er datert, og der det er lenge siden de har blitt revidert. Barnevernlederen forteller at 

internkontroll og rutiner er under kontinuerlig utvikling og kvalitetssikring. Nestlederen 

forteller at de har en egen ansvarsgruppe som møtes hver tredje uke for å jobbe med 

internkontroll, system og rutiner.  

Barneverntjenesten i Bodø har en økonomihåndbok som er et samledokument for tjenestens 

økonomiske retningslinjer. Nestlederen for barneverntjenesten sier den egentlig er en tiltaks- 

og økonomihåndbok. Den er laget i 2015, og sist oppdatert i 2016. De har også et dokument 

som heter «Oversikt dokumentasjon økonomi» som er et oppslagsverk for de vanlige typene 
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av tiltak og utgifter i barneverntjenesten. Samtidig gir dokumentet en oversikt over hvordan 

tiltakene skal registreres i familia. Dokumentet er sist oppdatert i 2015. Nestlederen sier 

begge dokumentene er modne for oppdatering, men at det er andre rutiner som vil bli 

prioritert i første omgang.  

Barneverntjenesten i Bodø har også en opplæringsplan, HMS-informasjonsskriv med HMS-

plan, internkontrolloversikt og kompetanseplan. Barneverntjenesten har et eget 

opplæringsprogram for nytilsatte inkludert et skjema som skal signeres for å bekrefte at alle 

tema er berørt første halvår. Dokumentet redegjør for hva som anses som viktigst og som bør 

bli lest i kvalitetslosen, på teams og i familia. Samarbeidskommunene nevnes som et av 

punktene. Faglederen forteller at det er en trygghet at nyansatte får denne konkrete 

opplæringen, og spesielt at de kan øve på saksbehandlingen i familia. 

I årsrapporten 2020 står det at for å sikre kvalitet i beslutningene er det ukentlige 

drøftingsmøter der barnevernlederen, nestlederen, alle faglederne og rådgivende jurist deltar. 

Faglederen følger også opp saksbehandlerne, og har ukentlige fellesveiledninger. Faglederen 

forteller at møtene bidrar til gode diskusjoner, og erfaringsutveksling som er utgangspunktet 

for god saksbehandling. Alle ansatte har tilgang til kvalitetslosen hvor rutinebeskrivelser er 

samlet, samt nettprogrammet Visma veilederen – et oppslagsverk for barneverntjenestene. 

Faglederen sier at de i avdeling Hamarøy har de samme tilgangene til rutinene som de andre, 

og at de er lett tilgjengelige gjennom kvalitetslosen. Det er også tilgang til rutiner gjennom 

teams, og dokumentene er delt inn i kategorier. Faglederen viser systemet til revisor, og 

presiserer at de ansatte er fornøyde. Faglederen forteller at det er struktur og rutiner, alle vet 

hva som er forventet og hvordan man kan få hjelp. Det er god dialog med ledelsen, og 

avdeling Hamarøy føler seg tatt med i endringer av rutiner. Faglederen opplever at det er en 

trygghet i hverdagen, og en stor forandring fra hvordan det var tidligere i Nord-Salten 

barneverntjeneste. 

Barnevernledelsen sier det ikke er noen egne rutiner for den enkelte samarbeidskommune, 

rutinene og internkontrollen er felles for alle. Momenter som nevnes i vertskommuneavtalen 

om samiske hensyn og rettigheter finnes det ikke en rutine på hvordan skal gjennomføres i 

praksis.   



Hamarøy kommune – Vertskommunesamarbeidet om barneverntjenesten 

 Salten kommunerevisjon IKS - 2021 27 

3. Hamarøy kommune skal ha nødvendige rutiner for systematisk oppfølging av 

vertskommuneavtalen. 

Revisor har ikke mottatt noen rutiner for systematisk oppfølging av vertskommuneavtalen. 

Assisterende kommunedirektør sier at vertskommuneavtalen gjør rede for hvordan Hamarøy 

kommune og Bodø kommune skal forholde seg til hverandre. Kommunallederen for oppvekst 

forteller at det er en del rutiner og beskrivelser som mangler, en jobb som egentlig skulle vært 

gjort før 01.01.2020. 

I Plan for oppvekst og undervisning utarbeidet for nye Hamarøy kommune 01.05.2019 står 

det at kommunalsjef for oppvekst skal ha barnevern som ansvarsområde. På nettsiden til 

Hamarøy kommune er det en egen side om administrativ ledelse, det er et organisasjonskart 

på siden som ikke nevner barneverntjenesten. 

Slik det kommer frem under kriterie 1 har Hamarøy kommune ingen vedtatte mål eller planer 

for hvordan man skal arbeide med barneverntjenesten i kommunen. Det er ikke gitt noen 

skriftlige styringssignaler til barneverntjenesten med unntak av det som er avtalt i 

vertskommuneavtalen. 

Rapporteringen skal etter vertskommuneavtalen gjøres en gang i året, det er ingen rutine eller 

møteplan for oppfølgingen internt. Det er heller ikke en rutine for å sikre evaluering av 

avtalen. Revisor finner ikke rutiner for økonomiarbeidet, og hvilke vurderinger som gjøres av 

forslagene fra Bodø kommune om budsjett. 

Revisor har ikke mottatt noen dokumenter som indikerer at internkontrollen i Hamarøy 

kommune inneholder risikovurderinger når det gjelder vertskommunesamarbeidet om 

barneverntjenesten. 

4. Bodø kommune skal påse at barneverntjenestene som leveres til Hamarøy 

kommune er tilstrekkelig bemannet til enhver tid.  

Det står i vertskommuneavtalen at tilsatt personell, seks årsverk, ble overført til Bodø 

kommune etter reglene om virksomhetsoverdragelse, og at Bodø kommune har ordinær rett 

til å bestemme kontorsted for ansatte i tjenesten. 
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Barnevernlederen forteller at det var store personalkonflikter når Bodø kommune overtok 

barneverntjenesten i Hamarøy kommune. Dette ble det ryddet opp i relativt raskt, og etter at 

ny faglederen kom på plass i begynnelsen av 2020 har driften vært veldig bra. 

Barnevernlederen sier at det er veldig mange alvorlige, og kompliserte saker i Hamarøy. Av 

samarbeidskommunene har barneverntjenesten i Hamarøy flest årsverk i forhold til 

kommunestørrelse.  

I samlet årsrapport 2020 står det at hovedutfordringen er rekruttering, og at tjenesten har vært 

underbemannet store deler av året. Avdeling Hamarøy har i utgangspunktet seks stillinger, 

der 5,5 stillinger er barnevernskonsulenter og 0,5 stilling er merkantil. Barneverntjenesten 

skriver i rapporten: 

«Situasjonen i Hamarøy er sårbar: For tiden er det kun 3 operative ansatte hvor av 

kun 1 med mangeårig erfaring fra barnevern. Den med mangeårig erfaring som pr nå 

er aktiv i jobb, er fagleder. Det hviler dermed ett ekstra stort ansvar på fagleder i 

avdeling Hamarøy.» 

Stillingene i avdeling Hamarøy er en fagleder, ½ stilling merkantil (men sykemeldt 25%), til 

sammen fire saksbehandlerstillinger og ½ stilling som arbeider med fosterhjem i Bodø. Av de 

fire saksbehandlerstillingene er en nyansatt, to utlyste stillingene og en er 100% sykemeldt. 

Det er forsøkt å få inn et vikariat ved flere anledninger for den sykemeldte. Det er innleid to 

konsulenter for å bistå ut året, begge er ansatt i 100% stillinger, og de er på Drag annenhver 

uke.  

Faglederen bekrefter at det er for få ansatte, at man arbeider aktivt med rekruttering, men at 

det rett og slett er vanskelig å få tak i folk. Barnevernlederen sier det er 

rekrutteringsproblemer i barneverntjenesten generelt, og at dette ikke bare er et problem i 

Hamarøy kommune. Målet er å opprettholde en lokal tilstedeværelse på Drag. Faglederen 

nevner at et tettere samarbeid med kommunen er ønskelig for å finne insentiver som kan 

gjøre det attraktivt å komme til kommunen.  

Selv om det ikke til enhver tid er ansatt seks årsverk mener barnevernlederen og faglederen at 

barneverntjenesten i Hamarøy leverer det de skal. Faglederen sier at hvis det er behov, får de 

støtte av kollegaer i Bodø, og barnevernlederen ønsker å være tilgjengelig slik at de ikke er 
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alene om oppgavene. Fagleder mener det er et godt støttesystem, der ulik kompetanse og 

erfaringsutveksling gir mulighet til å ha en god barneverntjeneste selv med lav bemanning. 

Assisterende kommunedirektør og kommunalleder oppvekst er kjent med 

rekrutteringsproblemene i barneverntjenesten. De sier at det generelt er vanskelig å rekruttere 

i kommunen, og at det trolig ikke hadde vært annerledes om de selv skulle ivareta tjenesten. 

Samtidig er de opptatt av at Hamarøy kommune får de tjenestene de betaler for etter 

vertskommuneavtalen.  

5. Bodø kommune skal påse at de ansatte i barneverntjenesten som leveres til 

Hamarøy kommune har tilstrekkelig kompetanse og nødvendige faglige 

kvalifikasjoner.  

Kompetanseplanen 2021-2022 for barneverntjenesten Bodø ble sist oppdatert juni 2021, og er 

et styringsdokument for kompetanseutviklingen i barneverntjenesten. Tiltaksplanen i 

dokumentet gir et overblikk over prioriterte kompetansehevingsområder, det er også en 

oversikt over gjennomført kompetanseheving. Kompetanseplanen er en del av 

internkontrollen, og det er barnevernlederen som har ansvaret for at kompetanseplanen og 

tiltaksplan blir fulgt opp. Det står følgende i innledningen:  

«Tjenestens økonomiske situasjon de senere år har medført at vedlikehold av 

kompetanse og kompetanseheving ikke har vært mye satset på.» 

«Samlet sett har tjenesten stor kompetanse internt. Dette gir mulighet til også å bruke 

egen intern kompetanse til vedlikehold av, og spredning av kompetanse. Utfordring: å 

få tid til planlegging og gjennomføring. Ønske: utvikle program for intern 

kunnskapsdeling.» 

Det er stilt kompetansekrav i planen: 

«Alle barnevernkonsulenter, miljøterapeuter og foreldreveiledere i 

barneverntjenesten Bodø, skal ha minimum ha 3-årig sosialfaglig bachelorutdanning, 

fortrinnsvis barnevernspedagog eller sosionom.» 

Det blir også stilt krav til at medarbeiderne skal delta på obligatorisk internopplæring, utøve 

ny praksis etter fastsatte mål, samt ta i bruk ny kompetanse og metodikk.  
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Årsplanen for barneverntjenesten 2021 har en konkret oversikt over konferanser, kurs, 

seminar og fagdager som skal gjennomføres i år. Faglederen forteller at de i 2021 skal 

arbeide for å få veilederkompetanse i Hamarøy, og at det jevnlig er faglig påfyll. Bodø 

barneverntjeneste deltar i, og leder, læringsnettverket Salten. Revisor har mottatt planen for 

2021 der det gjennom året er planlagt kompetansehevingstiltak på ulike fagområder. Her kan 

barneverntjenestene dele erfaringer, og få faglig påfyll. Faglederen forteller at hele 

avdelingen deltar på kurs, fagdager og annet som læringsnettverket legger til rette for.  

I årsrapport 2020 står det at avdelingen har god faglig kompetanse. Nestleder sier at alle 

barnevernkonsulentene skal ha kompetanse i henhold til krav. I tillegg har de 

videreutdanning. På samme tid er det bare to av de ansatte som har mange års erfaring i 

barnevernsarbeid, hvorav den ene av dem er langtidssykemeldt. Faglederen har tolv års 

erfaring, og mener det derfor er god kompetanse i avdelingen. Den nyansatte er nyutdannet 

barnevernspedagog, det mener faglederen er positivt siden de har helt ferske fagkunnskaper 

og stiller spørsmål som videreutvikler tjenesten. Faglederen ønsker en blanding av ansatte 

med erfaring, og nyutdannede. Det er også ønskelig med en jevn fordeling med tanke på 

kjønn og alder.  

Barneverntjenesten avdeling Hamarøy består av generalister med tilgang på felles ressurser 

som merkantilt personale med økonomi- og regnskapskompetanse, systemansvarlig (IKT), 

tiltaksarbeider med spesialisering innenfor foreldreveiledningen og miljøterapi samt egne 

rådgivende jurister. Faglederen forteller at avdelingen får god støtte fra Bodø av både fra 

ledelsen, og ulike støttefunksjoner. Avdelingen føler seg ifølge fagleder som en del av 

felleskapet selv om de er langt unna. Det at de har eget mottak- og vaktavdeling42 gir også 

avlastning, og gjør at faglederen ikke må være tilgjengelig hele tiden. Barnevernlederen sier 

det er viktig at faglederne får den hjelpen de trenger for å levere en god barneverntjeneste. 

 

42 Barnevernvakten er barneverntjenestenes akuttberedskap. Primæroppgavene er å bistå barn, unge og familier i 

akutte situasjoner. Barnevernvakta i Bodø har ansvar for Bodø, Steigen Værøy, Røst, Gildeskål, Hamarøy og 

Rødøy. 
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6. Barneverntjenesten i Bodø kommune skal innen en uke gjennomgå mottatte 

bekymringsmeldinger, og vurdere videre undersøkelse. 

En rekke rutiner og retningslinjer om bekymringsmeldinger er levert til revisor:  

• Melding mottatt pr brev / mail / Elements: Registrering og behandling – hvordan 

registrere og behandle ulike bekymringsmeldinger 

• Registrering av melding i aktiv sak 

• Melding ufødt – rutiner – hvordan man registrerer meldinger om ufødte barn i 

sakssystemet 

• Hvordan registrere melding – hvordan registrere bekymringsmelding i familia 

• Tilbakemelding til melder – hvordan man skal gi tilbakemelding til melder 

• Innkalling til meldesamtale – hvordan man skal arbeide med foreldrene om 

meldesamtale. 

• Meldesamtale – hvordan gjennomføre meldesamtale 

Mottak- og vaktavdelingen tar imot og vurderer bekymringsmeldinger, bidrar i undersøkelser 

og ivaretar akuttfunksjonen, ofte i samarbeid med de andre seksjonene. Når de mottar 

bekymringsmeldinger blir fagleder avdeling Hamarøy informert, og sammen gjør de 

vurderingene. Alt det administrative rundt bekymringsmeldingen gjøres av mottak- og 

vaktavdelingen. Dokumentet «En beskrivelse av barneverntjenestens vaktordning» beskriver 

samspillet mellom mottak- og vaktavdelingen, og faglederne i samarbeidskommunene.  

Andel barn med bekymringsmelding i forhold til innbyggere mellom 0-17 år er 7,2%, 

sammenlignet med landet utenom Oslo ligger gjennomsnittet på 5% og i Nordland 6,3%43. 

Det ble mottatt til sammen 61 bekymringsmeldinger i 2020 i Hamarøy kommune. 41 av disse 

var «nye» barn, de har ikke allerede en aktiv sak i barneverntjenesten. 31 av meldingene ble 

 

43 SSB (2021A) 
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henlagt, dette inkluderer alle aktive saker44. I rapporteringen til statsforvalteren kommer det 

frem at det ikke har vært noen fristoverskridelser i 2020.  

Det er per juli 2021 mottatt 64 bekymringsmeldinger. 29 av sakene er henlagt da det allerede 

er aktive saker. To av sakene er overført til en annen kommune, og fem av sakene er henlagt. 

Antall bekymringsmeldinger har steget betraktelig fra 2020 til 2021, faglederen forteller at de 

i august 2021 har fått inn om lag 80 meldinger. Barnevernlederen mener det kan ha bakgrunn 

i koronasituasjonen med økt press i familiene, det er økte tall i flere kommuner. Samtidig har 

myndighetene oppmuntret alle til å melde inn hvis de er bekymret. Barnevernlederen tror 

også tilliten til barneverntjenesten i Hamarøy har økt, det er faglederen enig i og henviser til 

samarbeidsmøtene med relevante aktører. Det mener fagleder har bidratt til mer synlighet, 

men også et bedre rykte.  

7. Barneverntjenesten i Bodø kommune skal innen tre måneder ha gjennomført 

undersøkelse. 

Revisor har mottatt rutiner for undersøkelser. Rutinen «Undersøkelse – prosedyre og 

saksgang» gir en beskrivelse av hva som skal gjøres ved en undersøkelsessak, og hvordan det 

skal dokumenteres. Målet for undersøkelser er rett hjelp til rett tid, og overholdelse av 

tidsfrist. Det er gjort klart hvem som har ansvar for hva i undersøkelsesfasen. Rutinen viser 

også til en rekke rutiner som kan være relevante for saksbehandler.  

En av disse er rutinen «Hjemmebesøk i forbindelse med undersøkelse» som klargjør hva som 

må gjøres før, under og etter hjemmebesøk. I dokumentet står det at det skal gjøres 

risikovurderinger. Dokumentet viser til ulike sjekklister som konkretiserer arbeidet. Det er 

også en egen rutine for «Utvidet undersøkelsestid» som viser til barnevernloven § 4-3 der 

man i særlige tilfeller kan utvide fristen fra tre måneder til seks måneder. Særlige tilfeller 

defineres, og utvidede undersøkelser skal etter rutinen rapporteres til Statsforvalteren.  

Prosentandelen barn med undersøkelse i forhold til innbyggere mellom 0-17 år er 6,3% i 

Hamarøy kommune, 4,7% i landet uten Oslo og 5,6 i Nordland45. I Hamarøy kommune har 

 

44 Årsrapport 2020/ Tilstandsrapport pr 01.03.21, del 4.2 
45 SSB (2021A) 
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7% av barn mellom 0-17 år barnevernstiltak, og 2,6% bor utenfor hjemmet i løpet av året. 

Det er over snittet sammenlignet med resten av Nordland46. 

Det ble gjort undersøkelser i 34 saker i 2020, av de ble 22 undersøkelser henlagt. 4 avsluttede 

undersøkelser ble konkludert med tiltak.47 I rapporteringen til statsforvalteren kommer det 

frem at det ikke har vært noen fristoverskridelser i 2020. 

I 2021 er det per juli konkludert med 28 undersøkelser med bakgrunn i bekymringsmeldinger. 

Det er i tillegg blitt gjort undersøkelser i tre saker fra 2020. Til nå er det konkludert i fem av 

sakene at barnet skal ha tiltak. Faglederen forteller at det blir noen fristoverskridelser nå 

fremover med tanke på at det i sommerferien har vært vanskelig å få kontakt med skolene 

som er stengt, og at det derfor er vanskelig å få tak i opplysningene de trenger.  

8. Barneverntjenesten i Bodø kommune skal ha en tidsavgrenset tiltaksplan for 

alle barn med hjelpetiltak. Den skal evalueres regelmessig. 

Rutinen «Tiltak, tiltaksplan og evaluering av tiltak» gjør det klart at når barneverntjenesten 

vedtar hjelpetiltak skal de også utarbeide en tidsavgrenset tiltaksplan, og at den skal evalueres 

jevnlig: 

«På bakgrunn av målene i tiltaksplanen skal barnets og familiens situasjon evalueres 

hver 3 måned. Det skal vurderes om tiltakene fungerer etter hensikt, eller om andre 

tiltak må settes inn.» 

Det står også i rutinen at tiltaksplan og evaluering er lovpålagt, at de telles i fagprogrammet 

og er rapporteringspliktig. 

Avdeling Hamarøy hadde 40 barn med tiltak i 2020, der 14 hadde tiltak utenfor hjemmet. 9 

ungdommer hadde ettervern etter fylte 18 år48.  

I halvårsrapportene sendt til bufdir er det en oversikt over barn med hjelpetiltak og 

tiltaksplaner: 

 

46 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (2021A) 
47 Årsrapport 2020/ Tilstandsrapport pr 01.03.21, del 4.3 
48 Årsrapport 2020/ Tilstandsrapport pr 01.03.21, del 4.4 
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Figur 1: Oversikt over barn med hjelpetiltak, tiltaksplan og evaluering. 

 

Kilde: Bodø kommune. Halvårsrapportering bufdir 1.halvår 2020 og 2.halvår 2020. 

I 2020 hadde nesten alle barn med hjelpetiltak tiltaksplan, med unntak av fire stykker. Av de 

13 med tiltak i tre måneder eller mer hadde ti hatt evaluering siste halvår 2020.  

Per juli 2021 har 52 barn hatt til sammen 83 barnevernstiltak. Faglederen rapporterer fra 

nøkkeltallene i familia 06.09.202149 om at det er 20 barn som mottar hjelpetiltak, ni av disse 

bor hjemme, og syv er over 18 år. Fire er frivillig plassert. Seks mangler tiltaksplan. 

Faglederen sier bakgrunnen er at vedtak og tiltak er iverksatt rett før eller i løpet av 

sommeren, og at det forventes å være på plass i løpet av september. Faglederen sier det er en 

målsetning at alle barn med hjelpetiltak skal ha tiltaksplan, og at den skal evalueres hver 

tredje måned.  

Det er et system i familia som gjør at fagleder får beskjed om det er uløste oppgaver fra 

saksbehandlerne, for eksempel tiltaksplaner som ikke er evaluert. Faglederen følger også med 

minst ukentlig i nøkkeltallene som er tydelige på hva som mangler. Nestlederen sier at det er 

umulig å drive en barneverntjeneste uten å av og til gå over frister, og spesielt når det gjelder 

 

49 Dataene som hentes fra dagens nøkkeltall gjelder kun den dagen, og sier ingenting om perioden.  
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tiltaksplaner. De ønsker medvirkning, og å faktisk gjøre evalueringen, ikke bare kopiere 

planen slik mange andre gjør. 

9. Barneverntjenesten i Bodø kommune skal besøke barnet i fosterhjemmet 

minimum fire ganger i året, og sørge for minimum fire tilsynsbesøk i året. 

Oppfølgingsbesøk 

Revisor har mottatt en rutine for «oppfølging av fosterbarn og fosterhjem, plassering etter §4-

12». Det står i rutinen at barneverntjenesten minimum fire ganger i året, eventuelt to ganger i 

året, skal gi informasjon, hjelp, støtte og behandling/veiledningstiltak til fosterbarnet og 

fosterhjem.  

Det var 14 barn i fosterhjem i 2020, 13 av dem er ikke i Hamarøy kommune. Litt over 50% 

av fosterhjemmene har fått alle 4 lovpålagte besøk. I årsrapporten 2020 står det at 

bakgrunnen for dette er vakante stillinger og underbemanning50. Barnevernlederen sier at 

korona har mye av skylden for at besøkene ikke er gjennomført, og at det var mye usikkerhet 

i begynnelsen om fysiske møter. Faglederen forteller at det også var en del restanser fra 

Nord-Salten barneverntjeneste som ble hengende igjen, men at alle avvik vil bli lukket innen 

2021. 

Når det gjelder 2021 rapporterer faglederen 6. september at det er ni barn som har 

omsorgstiltak, og er plassert i fosterhjem. Åtte av disse har fått de oppfølgingsbesøkene de 

skal ha til nå, en har ikke fått det. Faglederen sier det er god kontroll med 

oppfølgingsbesøkene, spesielt gjennom tilgangen til nøkkeltallene som alltid gir en pekepinn 

på hvordan de ligger an.  

Tilsynsbesøk 

I rutinen om oppfølging av fosterbarn står det at tilsynsbesøkene skal utføres av en uavhengig 

tilsynsperson fire ganger i året. Det står også hva som skal journalføres og hvordan. Blant 

annet har saksbehandleren ansvar for å lage en «årsplan fosterhjemsoppfølging» der de har 

oversikt over alle sakene, og holde faglederen oppdatert om planen. Rutinene inneholder også 

 

50 Årsrapport 2020/ Tilstandsrapport pr 01.03.21, del 4.5 
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en sjekkliste for godkjenning av tilsynsperson, med opplysninger om hvem som har ansvar 

for hvilke av oppgavene.  

Det ingen av de tre bosatte fosterbarnene i Hamarøy kommune som har fått alle fire 

lovpålagte tilsynsbesøk i 2020. I årsrapporten 2020 omtales dette som et avvik, og årsaken 

som fremlegges er mangel på tilsynspersoner.51 Faglederen sier at tilsyn er kommunene der 

barnet er bosatt sin oppgave. Nestlederen sier at avdelingen i Hamarøy ikke har ansvar for at 

tilsynsbesøkene blir gjennomført, men ledelsen i Bodø. Ifølge nøkkeltallene 01.09.2021 

hadde seks barn fått tilsynene de skulle ha, mens to ikke har fått det. 

2.2.2 Forebygging og samarbeid 

10. Hamarøy kommune skal finne tiltak som kan forebygge omsorgssvikt og 

adferdsproblemer. 

I plan for helse og omsorg i Hamarøy kommune som ble laget 06.06.2019 kommer det frem 

noen forbedringspunkter for forebyggende helsearbeid som må prioriteres. Revisor finner 

ikke noe om forebyggende arbeid i forbindelse med barneverntjenesten i planen. I planen står 

det blant annet:  

«Tettere samarbeid mellom kommunale tjenester, samhandling på tvers av enheter» 

«Forebyggende arbeid for barn i risiko (TIBIR)» 

«Nok kapasitet i psykisk helse/rus tjenesten, da spesielt med tanke på barn/unge» 

«Kompetanse på forebyggende arbeid» 

I Årsrapporten 2020 står det at i forslaget til ny barnevernlov foreslår departementet å 

lovfeste et krav om at kommunestyret skal vedta en plan for kommunens arbeid for å 

forebygge omsorgssvikt og atferdsproblemer. Det kan sikre forpliktelse og systematisk 

innsats, samt en ansvarsfordeling som vil være gunstig for et videre samarbeid. Det står 

følgende om nåværende situasjon: 

 

51 Årsrapport 2020/ Tilstandsrapport pr 01.03.21, del 4.5 
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«Hamarøy kommune har Plan for oppvekst. Denne planen inneholder kanskje ikke 

tilstrekkelig om det som her er nevnt om kommunalt forebyggende arbeid.» 

Revisor har ikke mottatt noen rutiner for hvordan Hamarøy kommune skal forebygge 

omsorgssvikt og adferdsproblemer. Kommunalleder for oppvekst sier at de ikke har noen 

dokumenter som redegjør for en samarbeidsmodell, men at nå når ny barnevernsreform 

kommer er man blitt mer oppmerksom på at slike rutiner må lages. Assisterende 

kommunedirektør og kommunalleder for oppvekst forteller at selv om det ikke er gode nok 

rutiner fungerer samarbeidet godt mellom barneverntjenesten og andre aktører som skoler, 

barnehage, kulturskole osv. Det blir laget ansvarsgrupper rundt barnet ved behov, og de får 

tilbakemeldinger om at enhetene er fornøyde med samarbeidet. De nevner at Basisteam for 

barn og unge (BBU) og Tverrfaglig team for unge (TBU) bidrar til samarbeid på tvers. 

BBU er et tverrfaglig team som skal koordinere innsatsen overfor barn og unge i kommunen. 

BBU har ingen beslutningsmyndighet, kun en veiledende funksjon som skal bidra til at 

enhetene gjør sine enkeltvedtak ut fra et tverrfaglig perspektiv. Gamle Nord-Salten Barnevern 

er nevnt som samarbeidspartner på nettsiden om BBU52, men kontaktinfo som er oppgitt er til 

barneverntjenesten i Bodø kommune. Koordinator for teamet, ledende helsesykepleier, 

forteller at BBU oppleves verdifullt, men skulle vært bedre forankret i organisasjonen. 

Ledende helsesykepleier mener BBU fungerer i varierende grad, og har inntrykk av at det 

stort sett er skole, helsestasjon, Psykisk Helse (noen ganger NAV) som ser mest nytte av 

teamet.  

Revisor har ikke mottatt noen rutiner for hvordan BBU skal arbeide. Det er utarbeidet en 

brosjyre med informasjon, men denne er ikke revidert etter kommunesammenslåingen. Med 

bakgrunn i koronapandemien har det ikke vært møter i 2020, siste møte var 23.09.19. Rektor 

ved Oppeid skole sier at basisteamet ligger nede for tiden, og at dette oppleves som et savn. 

Faglederen forteller at de ikke deltar i basisteamet per nå, barneverntjenesten har ikke vært 

innkalt til noen møter i basisteamet siden faglederen tiltrådte. Kommunalleder oppvekst 

 

52 https://www.hamaroy.kommune.no/basisteam-for-barn-og-unge.511022.no.html  

https://www.hamaroy.kommune.no/basisteam-for-barn-og-unge.511022.no.html
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forteller at teamet ikke fungerer tilfredsstillende, men at målsetningen er å få det opp å gå 

igjen.  

TBU er kommunens samordningsorgan for alle som jobber med barn og unge. Det skal være 

et mer uformelt forum der man prøver å holde seg oppdatert for eksempel gjennom ungdata-

undersøkelsen, og foreslå relevante tiltak for kommunen. Faglederen deltok på et møte i 2021 

i TBU, men sier det ikke har vært noen kontakt utover det. Revisor har mottatt referat fra 

møtene avholdt i 2020 og 2021, men ingen beskrivelse av utvalget eller deres oppgaver. 

Heller ikke rutine for samarbeid, møteplan eller lignende.  

Jasska/Trygg-prosjektet løftes frem av både assisterende kommunedirektør og 

kommunalleder for oppvekst som en mulighet til tettere tverrfaglig samarbeid. Prosjektet var 

opprinnelig ferdig i 2019, men en rekke delprosjekter fortsetter videre. De ønsker at 

barneverntjenesten skal bli invitert til å delta i relevante prosjekt fremover. Forebygging er et 

veldig viktig område for prosjektet, og alle som arbeidet med barn og unge måtte ta et 

obligatorisk kurs om vold og seksuelle overgrep. I utgangspunktet var tanken at det skulle bli 

en tverrfaglig oppvekstplan ut av prosjektet, den planen er de i gang med nå. Den nye 

barnevernreformen vil spille en viktig rolle i arbeidet med planen.  

11. Barneverntjenesten i Bodø kommune skal samarbeide med andre sektorer og 

forvaltningsnivå. 

Forebygging og samarbeid er ikke nevnt eksplisitt i vertskommuneavtalen. Bodø kommune 

skal som vertskommune ha ansvaret for barnverntjenester i Hamarøy kommune etter lov om 

barneverntjenester. Forebygging og samarbeid inngår som del av loven.   

I Årsrapporten 2020 står det følgende: 

«Samordning og samarbeid innebærer å koordinere «hvem gjør hva», sørge for at de 

ulike tjenestene jobber for samme mål og at nødvendig og tilstrekkelig informasjon 

deles mellom tjenesten for å hjelpe barnet mest mulig.» 

«Når det gjelder samordning og koordinere «hvem som gjør hva» skjer dette 

hovedsakelig i enkeltsaker, for eksempel i ansvarsgrupper rundt hvert enkelt barn.»  
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I årsrapporten 2020 nevnes også den nye barnevernreformen som stiller krav til kommunene 

om å styrke det forebyggende arbeidet. Det står også at det er planlagt å jobbe nærmere med 

andre kommunale tjenester for å øke forebygging av omsorgssvikt i 2021. I årsplan 2021 står 

det at fagleder for avdeling Hamarøy har ansvar for jevnlige samarbeidsmøter på systemnivå 

med kommunale tjenester. For avdeling Bodø er det mer detaljert om hvilke 

samarbeidsinstanser det gjelder, og hvor mange møter som skal avholdes.  

Rutinen «Samarbeid og ansvarsfordeling mellom barneverntjenesten og NAV» ble levert til 

revisor, den henviser til den nasjonale retningslinjen på NAV sine nettsider. 

Rutinen «Tiltak, tiltaksplan og evaluering av tiltak» har en del 12 som heter «Tverrfaglig 

samarbeid, utveksling av opplysninger i tverrfaglige samarbeid og informasjon til andre 

instanser». Der står det følgende: 

«I alle saker skal det vurderes om det kan være hensiktsmessig å ha et samarbeid eller 

kommunikasjon med, andre viktige aktører i barnets liv eller at noen av disse får 

informasjon om barnets situasjon. Samarbeidsmøter eller ansvarsgruppe kan 

opprettes som tiltak forutsatt at foreldrene samtykker til dette.» 

«Det er viktig å være klar over at taushetsplikten ikke skal være til hinder for å hjelpe 

barnet.» 

Barnevernlederen forteller at man ønsker å utvikle en god samarbeidsmodell i Hamarøy opp 

mot kommunen, spesielt med tanke på barnevernsreformen. Den kan være et eksempel for 

andre kommuner. Barnevernlederen ønsker også å koble seg tettere på Jasska/Trygg-

prosjektet. Per nå har de ikke fått på plass et overordnet system og rutiner for alt, men man 

ønsker at det skal komme på plass. Barnevernlederen mener at faglederen har gjort en god 

jobb opp mot kommunale og andre relevante enheter om samarbeid, og presiserer at det er 

mye bedre nå enn tidligere. Nestleder minner om at utviklingsarbeid tar tid i 

barneverntjenesten, hverdagen er krevende og akuttsaker blir prioritert.  

Barnevernlederen sier også at andre enheter ofte forventer mye av barneverntjenesten, og at 

de prøver å formidle til samarbeidspartnere hva de kan bidra med. Det er ikke slik at man kan 

bestille tjenester fra barneverntjenesten, derfor er det å tydeliggjøre samhandlingsrommet 

viktig. Nestlederen sier at barneverntjenesten vil, kan og skal dele informasjon når det er 
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nødvendig. For å sikre at dette skjer i praksis har de blant annet drøftinger og 

fellesveiledninger og individuell veiledning i de konkrete saker. Det er også lagt opp til at 

andre tjenester kan ringe barneverntjenestens vakttelefon for anonym drøfting av saker. 

Nestlederen er usikker på hvorvidt det er tilstrekkelig kjennskap til dette siste i ulike instanser 

i Hamarøy kommune.  

Faglederen sier de har et mål om å bygge opp nettverkene fordi det er behov for mer 

samarbeid. Samarbeidene som er kommet på plass er på barneverntjenesten sitt initiativ. De 

fleste tar kontakt ved behov, men faglederen mener det er tankevekkende at noen skoler og 

barnehager aldri har meldt inn bekymringsmelding. Det er ingen overordnede formelle planer 

om hvordan samarbeidet skal foregå, for eksempel er det opp til skolene om de vil møte. 

Faglederen skulle ønske det ikke var et valg, men konkrete føringer, spesielt med tanke på 

barnevernreformen. Både rutiner i barneverntjenesten, og i kommunen, mangler. Faglederen 

sier alle har et ønske om trygge barn i Hamarøy, derfor kan kommunen gjennom bedre 

styring av samarbeidet være en modell for andre. Samlet sett mener faglederen at de er 

kommet nærmere alle samarbeidsaktørene, og det er mye bedre nå enn tidligere.  

Barneverntjenesten har etter revisors anmodning laget en oversikt over samarbeidsinstanser 

med kontaktpersoner. Det omfatter: 

• Fire barnehager  

• Seks skoler inkludert en videregående skole, Storjord montessoriskole har ikke fast 
kontaktperson 

• Helsestasjon 

• Tannhelsetjenesten 

• Harstad/Narvik familievernkontor 

• Politiet 

• Krisesenter i Salten53, nevnes i oversikten, men det er ikke oppgitt fast kontaktperson 
og det står at det ikke har vært kontakt med krisesenteret. 

• NAV, har ingen fast kontaktperson. 

 

53 I oversikten står det Krisesenteret i Bodø, det er Krisesenteret i Salten som menes.  
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• Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) 

• Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) Fauske, har ingen fast 
kontaktperson. 

• Enhet voksenpsykiatri (VOP) Fauske, har ingen fast kontaktperson. 

• Kommunepsykolog 
 

Revisor har også bedt om samarbeidsavtaler, rutiner og referat fra samarbeidsmøter med 

relevante instanser. Revisor har mottatt en samarbeidsavtale barneverntjenesten i Hamarøy 

har med familievernkontoret i Harstad/Narvik. Avtalen gir barneverntjenesten mulighet til å 

henvende seg direkte til familievernkontoret, og den aktuelle saken vil bli prioritert. 

Barneverntjenesten forplikter seg til å delta på første møte, og si noe om bakgrunnen for 

henvendelsen. 

Barneverntjenesten har også sendt denne oversikten: 

Samarbeidsmøter Helsestasjon og 

jordmortjenesten 

Politi Tannhelsetjenesten 

Oppstart Vår 2021 Vår 2021 Vår 2021 

Møter avholdt 1 1 1 

Møteplan Annenhver måned To ganger i året To ganger i året 

Evaluering Ved utgang 2021   

Revisor har mottatt referat fra følgende møter med samarbeidspartnere: Tannhelsetjenesten 

(18.02.2021) og Politi (05.05.2021).  

I dokumentet «Årshjul for samarbeidsmøter med skole og barnehager i Hamarøy» står det at 

barneverntjenesten skal kalle inn til samarbeidsmøtene der det er fast møtestruktur, og har 

ansvar for å lage referat. Fagleder informerer om at årshjulet ble iverksatt i 2019, men stoppet 

opp da korona-restriksjonene ble innført mars 2020. Følgende referat fra møter med skoler og 

barnehager er levert til revisor: Drag skole (26.02.2020) og Innhavet oppvekstsenter 

(27.02.20), Drag barnehage (16.06.2020, 16.11.2020, 01.06.2021). Revisor har også mottatt 
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referat fra gjennomført ringerunde mars/april 2020 til alle skoler og barnehager, samt 

Hamarøy internasjonale senter, som var stengt under koronapandemien.  

Fagleder forteller at e-poster er sendt ut til alle barnehager og skoler om tilbud om møte i 

løpet av høsten 2021. Fagleder sier at målet med samarbeidsmøtene er at man skal bli 

tryggere på hverandre, og få en bredere forståelse for hva barneverntjenesten arbeider med.  

Revisor har valgt å snakke med en barnehagestyrer, rektor ved en skole, ledende 

helsesykepleier ved helsestasjonen i Hamarøy, Harstad/Narvik familievernkontoret, 

krisesenteret i Salten og politiet for å undersøke hvordan andre instanser opplever 

samarbeidet med barneverntjenesten i Hamarøy kommune.  

Barnehagestyrer i Drag barnehage er fornøyd med samarbeidet med barneverntjenesten, og 

forteller at det er to samarbeidsmøter i året. I tillegg kan barnehagen kontakte 

barneverntjenesten ved behov. Barnehagen er fornøyd med informasjonen de får fra 

barneverntjenesten, og mener tilbudet fra tjenesten er bedre enn tidligere. Når revisor spør om 

det er noe som oppleves som en utfordring trekker barnehagestyrer frem at det kan være 

vanskelig når ikke barnehagen får informasjon om pågående saker. Faglederen sier at det ofte 

er et ønske om mer informasjon enn de har mulighet til å gi med bakgrunn i taushetsplikten. 

Rektor på Oppeid skole opplever at når skolen sender inn bekymringsmeldinger behandles de 

på en forskriftsmessig og god måte. Skolen sier de tidligere hadde rutinemessige 

samarbeidsmøter, disse har ikke lengre blitt gjennomført. Skolen har ønsket at 

barneverntjenesten skal delta i ansvarsgrupper, i inneværende år har de deltatt i 

ansvarsgruppe i ett slikt tilfelle. Det har ikke vært møter mellom skolen og 

barneverntjenesten, og rektor mener det ikke foreligger en møteplan fremover. Skolen ønsker 

en samarbeidsavtale med barneverntjenesten for å sikre forebygging. Det er tidligere 

gjennomført samarbeid og kurs/fagdager, ut over det er det ikke gitt noen informasjon fra 

barneverntjenesten. Skolen mener barneverntjenesten gjør en god jobb, men mener det er 

potensial for større samarbeid for å finne felles løsninger for barnets beste. 

Ledende helsesykepleier er fornøyd med barneverntjenesten i Hamarøy kommune, og sier de 

har hatt flere møter i tiden etter 2020. Det er laget en møteplan fremover, og helsestasjonen 

opplever at de kan få hjelp fra barneverntjenesten ved behov. Ledende helsesykepleier mener 
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det har blitt et bedre tilbud fra barneverntjenesten nå enn tidligere. Samtidig har 

koronapandemien skapt mange utfordringer der gode og innarbeidede strukturer i tjenesten 

har blitt forandret på grunn av stort arbeidspress og nye arbeidsoppgaver. Det skaper fortsatt 

utfordringer i arbeidshverdagen, også i arbeidet og samarbeidet med barnevernstjenesten. 

Leder Harstad og Narvik familievernkontor er fornøyd med samarbeidet med 

barneverntjenesten i Hamarøy kommune. Familievernkontoret inviterer til faste møter slik det 

er avtalt i samarbeidsavtalen, og det gjennomføres i forbindelse med deres utekontor som er 

om lag en gang per måned. Familievernkontoret mener de får nok informasjon fra 

barneverntjenesten, og at de har en god dialog om felles klienter.   

Leder for krisesenteret i Salten forteller at de gangene de har samarbeidet med 

barneverntjenester har de vært fornøyde med dialog og informasjonsflyt. Krisesenteret sier 

det har vært kontakt med barneverntjenesten i 2020/2021, men at det ikke er en fastlagt 

møteplan. De har en samarbeidsavtale med barneverntjenesten i Bodø som også gjelder for 

avdeling Hamarøy. Krisesenteret mener de får nok informasjon om hvordan de kan få hjelp 

fra barneverntjenesten ved behov, men ønsker mer tid til nærmere samhandling.  

Politiet har ikke svart på henvendelsen fra revisor. Faglederen har tatt kontakt med forslag på 

møteplan, men ved intervjuet hadde de ikke fått svar. De har hatt et samarbeid med politiet 

tidligere, men det har vært endring av kontaktperson.  

12. Barneverntjenesten i Bodø kommune og Hamarøy kommune skal bidra til å 

utarbeide en individuell plan for barn med behov for langvarige og koordinerte 

tiltak. 

Revisor har ikke mottatt noen rutiner for arbeid med individuell plan i barneverntjenesten. 

Nestlederen forteller at de ikke har egen rutinebeskrivelse for individuell plan. Ved behov 

benyttes fagstoff fra bufdir54. De har en mal der det framkommer hva en individuell plan skal 

 

54 

https://www.bufdir.no/Barnevern/Fagstotte/Samarbeid_mellom_helse_og_barnevern/Tilbud_og_tjenester/Indivi

duell_plan/  

https://www.bufdir.no/Barnevern/Fagstotte/Samarbeid_mellom_helse_og_barnevern/Tilbud_og_tjenester/Individuell_plan/
https://www.bufdir.no/Barnevern/Fagstotte/Samarbeid_mellom_helse_og_barnevern/Tilbud_og_tjenester/Individuell_plan/
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inneholde. Der det er behov for en individuell plan finnes det gjerne en ansvarsgruppe, og det 

blir et tema der. Barneverntjenesten tar ansvar for individuell plan kun for barn med 

omsorgstiltak, og de som har hatt litt tyngre og omfattende tiltak over lang tid i barnevernet. 

Faglederen sier at barneverntjenesten er pliktig å utarbeide en individuell plan hvis det er 

behov, men at planen ofte er laget tidligere av for eksempel skolen barnet går på. 

Barneverntjenesten blir ofte tatt inn i ansvarsgruppen som skal følge opp videre. Faglederen 

mener de har laget en slik plan i perioden.  

Ledende helsesykepleier har sendt rutinen for individuell plan i Hamarøy kommune. 

Rutinene nevner ikke barneverntjenesten. Helsestasjonen forteller at selv om det ikke er 

nedfelt at de skal være koordinator for ansvarsgrupper og individuelle plan, er det de som tar 

den største arbeidsmengden. Det er behov for at også skolene og barnehagene bidrar med 

koordineringen, og at ledelsen legger til rette for det. Helsestasjonen forteller at 

barnevernstjenesten er hjelpsomme og koordinerer ansvarsgrupper som kommer i gang via 

tiltak fra dem.  

2.2.3 Rapportering 

13. Bodø kommune skal utarbeide årlige rapporter som skal leveres til Hamarøy 

kommune. 

Det er beskrevet i barneverntjenestens årsplan for 2021 at årsmeldinger skal være klare i 

februar. Den årlige rapporten skal etter vertskommuneavtalen inneholde minimum det samme 

innholdet som rapporteres til statsforvalteren. Bodø kommune har valgt en mer omfattende 

mal som er foreslått av statlige myndigheter. Det er ellers ikke levert noen rutiner eller maler 

til revisor som omhandler årsmeldingen. Nestlederen mener at det ikke trenger å være rutiner 

for alt man gjør. Det at det er skrevet i årsplanen at det skal gjennomføres er tilstrekkelig. 

Barnevernlederen mener også det de har i internkontrollsystemet er godt nok på området. Det 

er en sterk kultur for utarbeidelser av årsrapporter, og fra neste år blir en slik rapportering 

lovpålagt.  

Barneverntjenesten Bodø, avdeling Hamarøy utarbeidet en samlet årsrapport 2020 og 

tilstandsrapport per 01.03.2021. Rapporten inneholder informasjon om hvordan tjenesten 

fungerer, økonomi og en rekke temaområder. Utfordringer i barneverntjenesten blir også 
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drøftet. Rapporten ble levert til Hamarøy kommune våren 2021. Informantene er litt usikre 

hvilken dato møtet for overlevering av årsrapporten ble avholdt, og konkret hva som ble 

diskutert. Verken Bodø kommune eller Hamarøy kommune har skrevet referat fra møtet. 

Assisterende kommunaldirektør og kommunalleder for oppvekst forteller at det er god 

kommunikasjon med barneverntjenesten, og at de tar kontakt hvis det er noen uklarheter. Det 

er ikke noen fast møteplan for oppdateringer eller informasjon utenom den årlige rapporten.  

Flere momenter som løftes opp i vertskommuneavtalen er ikke nevnt i rapporten. Et eksempel 

er samiske hensyn og rettigheter. Et annet eksempel er punktet om at Hamarøy kommune 

skal stille med kontorplasser. Faglederen forteller at kontorene de benytter er dårlig egnet for 

barneverntjenesten. Det er mange ulike etater samlet på samme sted55, og møterommet som 

er disponibelt kan kun nås ved å gå gjennom en felles kantine. Møterommet er heller ikke 

godt nok lydisolert, det samme gjelder noen av kontorene. Faglederen mener de har behov for 

eget venterom, og egen inngang. Slik slipper klientene å bli så synlige for alle. Faglederen 

sier at flere av klientene nekter å komme til kontoret, og ber om møter hjemme hos seg selv. 

Kontorene har også dårlig ventilasjon. Faglederen forteller problemstillingen er drøftet med 

kommunen, men at ikke nok har skjedd.  

14. Hamarøy kommune skal sammen med Bodø kommune gjøre en årlig 

evaluering av vertskommuneavtalen, og samarbeidet om barneverntjenesten. 

Informantene forteller at det ikke er blitt gjennomført en evaluering av vertskommuneavtalen, 

men at det er ønskelig. Barnevernlederen sier at de har intensjon om å starte en prosess 

høsten 2021.  

Kommunallederen for oppvekst i Hamarøy kommune sier han lener seg på barnevernlederen, 

og at det har vært for dårlig oppfølging fra hans side. Det har vært noen møter og samtaler, 

men på grunn av korona har det vært vanskelig. Kommunalleder sier at det føles som det ikke 

er nok tid til å følge opp og ha så god kontroll som ønskelig på alle områder. Bakgrunnen for 

 

55 Mattilsynet, bibliotek, skatteetaten, kirke, rus og psykiatri og noen ganger kommunalleder oppvekst. 
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det er at kommunallederen har et stort omfang av tjenester underlagt seg. Samtidig opplever 

kommunallederen at barneverntjenesten i kommunen er ivaretatt gjennom 

vertskommunesamarbeidet. Både kommunelederen og barnevernlederen mener det er god og 

ryddig samarbeidsrelasjon, men at en del ikke er landet etter kommunesammenslåingen.  

15. Hamarøy kommune skal redegjøre for tilstanden i barneverntjenesten til 

kommunestyret minst en gang i året. 

Barnevernlederen orienterte kommunestyret i Hamarøy kommune om status i 

barneverntjenesten 25.02.2021. Det finnes ikke beskrivelse av orienteringen i et referat. 

Hamarøy kommune skriver i sin årsmelding for rammeområdene 2020 at ansvaret for 

barnevern ligger hos oppvekst og undervisning. Ansvarsområdene kommenteres etter tur, 

med unntak av barnevern der følgende står: 

«Barnevern 

Barnevernet driftes av Bodø kommune.» 

Årsberetning og regnskap 2020 redegjør for internkontrollen i Hamarøy kommune. 

Rapporteringen er generell, og nevner ikke konkrete tjenesteområder som for eksempel 

barneverntjenesten. KS mener at det tidlig i årsrapporten bør være en generell og overordnet 

rapport om internkontrollen for kommunen samlet. I tillegg bør internkontroll være en del av 

rapporteringen på kommunal-/tjenesteområdene utover i rapporten56. 

Assisterende kommunedirektør mener at orienteringen som barnevernlederen holdt i 

kommunestyret er tilstrekkelig rapportering. Det er en intensjon om at årsmeldingen skal 

inneholde mer informasjon om barneverntjenesten fremover, og at årsrapporten fra 

barneverntjenesten kan brukes som grunnlagsdokument.  

 

56 https://www.ks.no/fagomrader/demokrati-og-styring/stat---kommune/internkontroll/arlig-rapportering-av-
internkontroll/  

https://www.ks.no/fagomrader/demokrati-og-styring/stat---kommune/internkontroll/arlig-rapportering-av-internkontroll/
https://www.ks.no/fagomrader/demokrati-og-styring/stat---kommune/internkontroll/arlig-rapportering-av-internkontroll/
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3 Revisors vurdering 

3.1 Vurderinger 

3.1.1 Kvalitet i tjenesten 

1. Bodø kommune og Hamarøy kommune skal ha mål for barneverntjenesten. 

Bodø kommune har overordnede mål for barneverntjenesten, og en årsplan som legger 

føringer for hva tjenesten skal arbeide med. Revisor sin vurdering er at målene bør henge 

sammen med mål som Hamarøy kommune har for barneverntjenesten, samt spesifikke mål 

som er satt i vertskommuneavtalen. Her vises det spesielt til samiske hensyn og rettigheter 

der det i begge kommunene er ulike oppfatning av hva som konkret skal gjøres av 

barneverntjenesten. Vertskommuneavtalen er overordnet, og revisor mener det med fordel 

kan være en tettere dialog på dette området mellom kommunene for å få klarhet i 

forventninger, klare mål og rapportering. Revisor er gjort kjent med at Regionalt samisk 

kompetansesenter (RESAK) kan bidra med faglig støtte til barneverntjenester i Norge. Med 

tanke på at Hamarøy kommune er samisk forvaltningsområdet bør barneverntjenesten i Bodø 

søke kunnskap og kompetanse på feltet slik at de kan levere en tjeneste som Hamarøy er 

forpliktet til. 

Hamarøy kommune har ikke vedtatte mål for barneverntjenesten, med bakgrunn i faktadelen 

er revisors vurdering at de burde vedta mål som gir klare føringer utover 

vertskommuneavtalen med tanke på leveranse. 

Revisor finner at Bodø kommune har vedtatte mål og planer for barneverntjenesten, mens 

Hamarøy kommune ikke har det.  

2. Bodø kommune skal ha nødvendige rutiner og internkontroll for 

barneverntjenesten. 

Med bakgrunn i etterspurt dokumentasjon finner revisor at Bodø kommune har de fleste 

nødvendige rutiner, og en fungerende internkontroll for barneverntjenesten. Revisor påpeker 

at alle rutinene bør lages i samme format, med dato for opprettelse og revidering. Samtidig 

bør det være et system for å sikre kontinuerlig oppdatering og revidering av rutinene. 
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Revisor sin vurdering er at Bodø kommune bør vurdere å lage rutiner for hvordan 

barneverntjenesten skal følge opp samiske hensyn og rettigheter som Hamarøy kommune har 

løftet frem i vertskommuneavtalen. Hvordan Bodø kommune skal følge opp dette avhenger 

også av klare mål fra Hamarøy kommune. 

Revisor finner at Bodø kommune har nødvendige rutiner og internkontroll for 

barneverntjenesten for de områdene som er etterspurt.  

3. Hamarøy kommune skal ha nødvendige rutiner for systematisk oppfølging av 

vertskommuneavtalen. 

Hamarøy kommune har ikke skriftlige rutiner for systematisk oppfølging av 

vertskommuneavtalen. Det fastslås i vertskommuneavtalen at Bodø kommune skal utarbeide 

årlige rapporter til Hamarøy kommune. Selv om man får informasjon gjennom årsrapporten, 

og andre mindre rapporter, bør det etter revisors vurdering være en jevnlige møtepunkter 

mellom kommunene. På denne måten kan man diskutere for eksempel vanskelige saker, ta 

opp utfordringer, planlegge hvordan man skal samarbeide og lignende oppfølging. 

Revisor finner at Hamarøy kommune ikke har nødvendige rutiner for systematisk oppfølging 

av vertskommuneavtalen. 

4. Bodø kommune skal påse at barneverntjenestene som leveres til Hamarøy 

kommune er tilstrekkelig bemannet til enhver tid.  

Revisor finner at barneverntjenesten som leveres i Hamarøy kommune ikke er tilstrekkelig 

bemannet med bakgrunn i det som er lagt til grunn i vertskommuneavtalen. Det skal i 

utgangspunktet være seks stillinger, men i dag er det to operative ansatte. Det er positivt at to 

konsulenter er leid inn siste halvår 2021, men det løser ikke rekrutteringsutfordringen på sikt. 

Muligheten avdelingen i Hamarøy kommune har til å få hjelp fra faglig kompetanse i Bodø 

gjør dem kapabel til å gjennomføre sitt arbeid, men det er etter revisors vurdering et behov 

for å rekruttere slik at man har seks årsverk slik det står i vertskommuneavtalen. 

Bemanningssituasjonen er sårbar, og kan påvirke kvaliteten i tjenestetilbudet. Dette er også 

for å sikre at arbeidspresset ikke blir for stort for de som er i jobb.  
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Revisor finner at Bodø kommune ikke har tilstrekkelig bemanning i barneverntjenesten som 

leveres til Hamarøy kommune. 

5. Bodø kommune skal påse at de ansatte i barneverntjenesten som leveres til 

Hamarøy kommune har tilstrekkelig kompetanse og nødvendige faglige 

kvalifikasjoner.  

De ansatte i barneverntjenesten har tilstrekkelig kompetanse og nødvendige faglige 

kvalifikasjoner. Barneverntjenesten har gode planer for kompetansebygging, både i 

overordnet plan, årsplanen og gjennom læringsnettverket i Salten. Samtidig kan avdeling 

Hamarøy drøfte vanskelige saker med andre fagledere, leder og jurister jevnlig i fagmøter.  

Revisor finner at de ansatte i barneverntjenesten som leveres fra Bodø kommune til Hamarøy 

kommune har tilstrekkelig kompetanse og nødvendige faglige kvalifikasjoner. 

6. Barneverntjenesten i Bodø kommune skal innen en uke gjennomgå mottatte 

bekymringsmeldinger, og vurdere videre undersøkelse. 

Barneverntjenesten i Bodø kommune har nødvendige rutiner for behandling av 

bekymringsmeldinger, og har ikke hatt fristoverskridelser.  

Revisor finner at barneverntjenesten i Bodø kommune gjennomgår bekymringsmeldinger 

innen en uke. 

7. Barneverntjenesten i Bodø kommune skal innen tre måneder ha gjennomført 

undersøkelse. 

Barneverntjenesten i Bodø kommune har nødvendige rutiner for å gjennomføre 

undersøkelser, og har ikke hatt fristoverskridelser.  

Revisor finner at barneverntjenesten i Bodø kommune gjennomfører undersøkelser innen tre 

måneder. 

8. Barneverntjenesten i Bodø kommune skal ha en tidsavgrenset tiltaksplan for 

alle barn med hjelpetiltak. Den skal evalueres regelmessig. 

Barneverntjenesten i Bodø kommune har nødvendige rutiner for å ivareta tiltaksplaner og 

evaluering av den for barn med hjelpetiltak. De fleste barn med hjelpetiltak har hatt 



Hamarøy kommune – Vertskommunesamarbeidet om barneverntjenesten 

 Salten kommunerevisjon IKS - 2021 50 

tiltaksplan, men revisors sin vurdering er at barneverntjenesten må sikre at alle får det slik 

lovverket krever. Når det gjelder evalueringer oppfatter revisor at barneverntjenesten ikke 

konsekvent følger egen rutine om å evaluere tiltaksplanen hver tredje måned, selv om rutinen 

overholdes i de fleste tilfellene. Det er positivt med medvirkning, og en grundig evaluering av 

tiltaksplanen, men det burde ikke gå lengre tid enn det som er lovpålagt.  

Etter revisors vurdering bør informasjon om tiltaksplan og evaluering av tiltaksplan komme 

frem i årsrapporten da det er lovpålagte krav som kan si noe om kvaliteten i tjenesten som 

tilbys.  

Revisor finner at barneverntjenesten i Bodø kommune har tiltaksplaner for de aller fleste barn 

med hjelpetiltak, men at det er noen unntak. Barneverntjenesten evaluerer tiltaksplanene, men 

ikke alltid innenfor rutinen om hver tredje måned.  

9. Barneverntjenesten i Bodø kommune skal besøke barnet i fosterhjemmet 

minimum fire ganger i året, og sørge for minimum fire tilsynsbesøk i året. 

Barneverntjenesten i Bodø kommune har nødvendige rutiner for oppfølgingsbesøk og 

tilsynsbesøk i fosterhjem. Revisor finner at rutinene ikke i stor nok grad er fulgt opp, siden 

ikke alle barn får de lovpålagte besøkene og oppfølging i fosterhjemmet. Det samme gjelder 

tilsynsbesøkene. Koronasituasjonen har gjort det vanskeligere med besøk i hjemmet, men en 

del av bakgrunnen slik det legges frem i årsrapporten er underbemanning. Barneverntjenesten 

i Bodø kommune må derfor finne tiltak slik at rutinene gjennomføres i praksis. 

Revisor finner at barneverntjenesten i Bodø kommune ikke har gjennomført minimum fire 

besøk i året for alle barn i fosterhjem. Barneverntjenesten har heller ikke sørget for at alle 

barn i fosterhjem har fått minimum fire tilsynsbesøk i året. 

3.1.2 Forebygging og samarbeid 

10. Hamarøy kommune skal finne tiltak som kan forebygge omsorgssvikt og 

adferdsproblemer. 

Revisor har ikke mottatt rutiner for forebygging av omsorgssvikt og adferdsproblemer. Vår 

vurdering er at dette er noe Hamarøy kommune må arbeide for å få på plass. Revisor finner 

ikke planer for hvordan kommunale aktører skal samarbeide med barneverntjenesten. 
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Mangelen av planer, rutiner og konkrete tiltak kan føre til at det er vanskelig å få den fulle 

oversikten slik at en kan forebygge på en god og treffende måte. Dette kan også føre til 

usikkerhet hos samarbeidspartnere. BBU løftes frem, men slik revisor forstår det har det ikke 

vært møter i teamet siden 2019. Slik revisor ser det bør Hamarøy kommune ha rutiner for 

oppgavene til BBU og TBU. Jasska/Trygg prosjektet trekkes frem av flere, men ble avsluttet i 

2019. Hva konkret som ligger i videreføringen av delprosjektene er uklart, selv om det er en 

intensjon om at barneverntjenesten skal kobles på prosjektene fremover. 

Uavhengig av om dette er et vertskommunesamarbeid eller ikke er det naturlig at 

barneverntjenesten tar del i samarbeidet for å ivareta kommunens ansvar for å forebygge 

omsorgssvikt og adferdsproblemer. Revisor finner Hamarøy kommune ikke tilrettelegger 

godt nok for samarbeid med barneverntjenesten på et overordnet nivå. I faktadelen om kritere 

11 fremgår det at barneverntjenesten samarbeider med enheter i kommunen hver for seg, men 

det finnes ikke en helhetlig retning eller målsetninger fra kommunen på feltet. Overordnede 

møteplasser på tvers bør etter revisors vurdering styrkes, og barneverntjenesten bør være en 

viktig del av dette.  

Revisor finner at Hamarøy kommune ikke har tilstrekkelige tiltak for å forebygge 

omsorgssvikt og adferdsproblemer. 

11. Barneverntjenesten i Bodø kommune skal samarbeide med andre sektorer og 

forvaltningsnivå. 

Revisor finner at barneverntjenesten har gjort mye for å få i gang samarbeid med både 

kommunale aktører og andre. Det er positivt at de fleste aktørene opplever at tjenesten, og 

samarbeidet, er bedre enn tidligere. Revisor merker seg at barneverntjenesten ikke har 

kontaktpersoner og samarbeidsavtaler med alle samarbeidsinstansene i Hamarøy kommune. 

Revisor sin vurdering er at samarbeidet burde være mer formalisert. Informasjonen kan med 

fordel inngå i årsplanen. 

Faglederen sitt forslag om møter med alle ledere på samme nivå i kommunen kan være en 

god måte å få i gang et bedre tverrfaglig samarbeid. Det vil gi barneverntjenesten en arena til 

å formidle hva de arbeider med, og komme tettere på de kommunale enhetene. Det er også 

viktig å inkludere eksterne enheter som politi, krisesenter og familievernkontor. Slik det er nå 
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møter for eksempel faglederen hver barnehage og skole. Revisor sin vurdering er at dette kan 

samordnes bedre om det styres fra Hamarøy kommune. 

Revisor sin vurdering er at barneverntjenestens vakttelefon for anonym drøfting av saker bør 

gjøres bedre kjent i kommunen. 

Revisor legger til grunn at barneverntjenesten i Bodø kommune samarbeider med andre 

sektorer og forvaltningsnivå, men arbeidet kan med fordel være mer formalisert. 

12. Barneverntjenesten i Bodø kommune og Hamarøy kommune skal bidra til å 

utarbeide en individuell plan for barn med behov for langvarige og koordinerte 

tiltak. 

Barneverntjenesten i Bodø bidrar til å utarbeide individuell plan ved behov. De har ikke egne 

rutiner for individuell plan, og revisor sin vurdering er at dette ikke er tilstrekkelig med tanke 

på det nære samarbeidet som trengs mellom ulike instanser ved individuell plan. Hver 

kommune kan ha ulike utfordringer, og samarbeidsmønster, derfor er det viktig å sikre at barn 

med langvarige og koordinerte tiltak får like god hjelp i ulike kommuner gjennom gode 

rutiner.  

Revisor finner det er positivt Hamarøy kommune har en rutine for arbeidet med individuell 

plan. Hamarøy kommune burde sørge for en jevnere fordeling av ansvaret for ansvarsgrupper 

og individuell plan, tydelige føringer og rutinene bør være kjent i alle relevante avdelinger. 

Barneverntjenesten i Bodø kommune og Hamarøy kommune har etter revisors forståelse 

bidratt til å utarbeide en individuell plan for barn med behov for langvarige og koordinerte 

tiltak. Barneverntjenesten burde etter revisor vurdering få på plass en rutine for utarbeidelse 

av individuell plan, og Hamarøy kommune bør arbeide videre med forankringen av sin rutine 

i de ulike avdelingene.  

3.1.3 Rapportering 

13. Bodø kommune skal utarbeide årlige rapporter som skal leveres til Hamarøy 

kommune. 

Barneverntjenesten har levert en detaljert og grundig årsrapport for 2020, og de har etter 

revisors vurdering ivaretatt rapporteringsplikten slik den er beskrevet i vertskommuneavtalen. 
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Samtidig er revisors vurdering at barneverntjenesten i tillegg burde rapportere på noen 

spesifikke områder nevnt i vertskommuneavtalen. Den årlige rapporten kan blant annet 

inneholde beskrivelser om hvordan Bodø barneverntjeneste ivaretar samiske hensyn og 

rettigheter. Kontorplassene som Hamarøy kommune har gjort tilgjengelige for 

barneverntjenesten kan også nevnes i rapporten, da det av barneverntjenesten trekkes frem 

som en utfordring. Revisor er av samme oppfatning som fagleder om at kontorlokalene ikke 

er egnede. Lokalene bør være egnet til å ivareta personvernhensyn og kravene til 

taushetsplikt.  

Revisor finner at Bodø kommune har utarbeidet årlig rapport om barneverntjenesten, og 

levert den til Hamarøy kommune. Rapporteringen bør være tett koblet opp til 

vertskommuneavtalen.  

14. Hamarøy kommune skal sammen med Bodø kommune gjøre en årlig evaluering 

av vertskommuneavtalen, og samarbeidet om barneverntjenesten. 

Revisor finner at Hamarøy kommune og Bodø kommune til nå ikke har gjort en evaluering 

av vertskommuneavtalen, og samarbeidet om barneverntjenesten. Det er en intensjon fra 

begge kommunene om at dette skal gjennomføres, muligens i løpet av høsten. Vurderingen 

gjort av revisor er at en evaluering av avtalen kan bidra til konkretisering og avklaring rundt 

forventninger, mål og hvordan man skal rapportere. Samtidig er det en mulighet til å løse 

utfordringer, slike som bedre løsninger når det gjelder lokaler.  

Revisor finner at Hamarøy kommune og Bodø kommune har ikke gjennomført en evaluering 

av vertskommuneavtalen, og samarbeidet om barneverntjenesten. 

15. Hamarøy kommune skal redegjøre for tilstanden i barneverntjenesten til 

kommunestyret minst en gang i året. 

Barnevernlederen har redegjort for tilstanden i barneverntjenesten i kommunestyret i 2021. 

Revisor sin vurdering er at det er viktig at kommunestyret får informasjon om tjenesten 

Hamarøy kommune får levert gjennom vertskommunesamarbeidet. Det kan bidra til god 

forankring, og gi mulighet til styring når det er behov. Hamarøy kommune har fremdeles det 

overordnede ansvaret for barneverntjenesten som tilbys i egen kommune, det er derfor 
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nødvendig med tilstrekkelig informasjon til de folkevalgte. Revisor sin vurdering er at 

orienteringen bør protokollføres.  

Kommunedirektøren i Hamarøy kommune rapporterer til kommunestyret om internkontroll 

en gang i året gjennom årsberetningen og årsmeldingen, men rapporteringen inneholder ikke 

vurderinger rundt barneverntjenesten. Revisor sin vurdering er at barneverntjenesten bør 

nevnes i rapporteringen til kommunestyret.  

Revisor finner at Hamarøy kommune har redegjort for tilstanden i barneverntjenesten til 

kommunestyret i 2021 gjennom å invitere barnevernleder til å orientere.  

3.2 Konklusjon og anbefaling 

3.2.1 Konklusjon 

Revisor er enig med informantene om at det har vært en spesiell tid med tanke på 

koronasituasjonen som har preget årene 2020 og 2021. På samme tid har det skjedd mange 

endringer både når det gjelder opprettelse av ny kommune, og vertskommunesamarbeidet om 

barneverntjenester fra 2020. Vertskommunesamarbeidet har ikke vært i drift særlig lenge, og 

mye vil nok komme på plass etter hvert.  

Hamarøy kommune har ikke overordnede mål for barneverntjenesten, og heller ikke rutiner 

for systematisk oppfølging av vertskommuneavtalen. Det er generelt lite informasjon om 

tjenesten blant annet i planer, årsmelding og årsberetning. Kravene om samiske hensyn og 

rettigheter i vertskommuneavtalen er det behov for mer dialog rundt for å avklare 

forventninger, mål og rapportering.  

Bodø kommune har mål for barneverntjenesten, og planer som konkretiserer arbeidet. 

Barneverntjenesten har system, rutiner og internkontroll for de områdene revisor har 

etterspurt. Både Bodø kommune og Hamarøy kommune er fornøyde med barneverntjenesten, 

og mener samarbeidet fungerer godt og at tjenesten er forbedret gjennom 

vertskommunesamarbeidet.  

Barneverntjenesten avdeling Hamarøy har rekrutteringsutfordringer, og ledelsen gir støtte fra 

Bodø som bidrar til et tilstrekkelig tjenestetilbud. Det er uansett behov for en mer stabil 

situasjon med faste ansatte for å følge opp vertskommuneavtalen på en god måte. De ansatte 

har tilstrekkelig kompetanse og faglige kvalifikasjoner. 
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Det er få fristbrudd i 2020, bekymringsmeldinger og undersøkelser blir behandlet innen 

fastsatt tid. Det er tiltaksplaner for de aller fleste barn med hjelpetiltak, og evalueringene 

skjer i de fleste tilfeller hver tredje måned slik rutinen legger føringer om. På dette området 

kan barneverntjenesten arbeide for å sikre at alle barn får det de har krav på. Det samme 

gjelder oppfølgingsbesøk av, og tilsyn i, fosterhjem der kravene om minimum fire besøk i 

året ikke er overholdt for alle barn i 2020.  

Hamarøy kommune har ikke tilstrekkelig planer, rutiner og tiltak for å forebygge 

omsorgssvikt og adferdsvansker. Et relevant eksempel er at det ikke finnes noen planer for 

hvordan kommunale aktører skal samarbeide med barneverntjenesten. Barneverntjenesten har 

satt i gang et arbeid for å kunne samarbeide godt med relevante aktører i Hamarøy kommune, 

men arbeidet bør være mer formalisert.  

Hamarøy kommune og barneverntjenesten arbeider med individuell plan. I Hamarøy 

kommune har de rutiner for individuell plan, men det er behov for en jevnere fordeling av 

ansvaret, samt at rutinene er kjent i alle relevante avdelinger. Barneverntjenesten har ikke en 

utarbeidet rutine for individuell plan.  

Barneverntjenesten har utarbeidet en grundig årsrapport som er levert til Hamarøy kommune, 

men revisor gjør oppmerksom på at flere deler av vertskommuneavtalen kunne vært nevnt i 

rapporteringen. Kommunene har ikke hatt en evaluering av vertskommuneavtalen slik det er 

bestemt. Barnevernleder har holdt en orientering i kommunestyret i 2020, revisor påpeker at 

slike orienteringer bør protokollføres. 

Konklusjon: Hamarøy kommune følger i noen grad opp vertskommunesamarbeidet om 

barneverntjenesten med Bodø kommune. Bodø kommune leverer i nokså stor grad 

tjenester i henhold til samarbeidsavtalen.  

3.2.2 Anbefalinger 

På bakgrunn av den gjennomførte undersøkelsen anbefaler revisjonen at: 

1. Hamarøy kommune utarbeider skriftlige mål for barneverntjenesten. 

2. Hamarøy kommune lager nødvendige rutiner for systematisk oppfølging av 

vertskommuneavtalen.  
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3. Hamarøy kommune bør følge opp at Bodø barneverntjeneste sikrer tilstrekkelig 

bemanning med bakgrunn i vertskommuneavtalen.  

4. Hamarøy kommune bør følge opp at Bodø barneverntjeneste sikrer at lovkravet når 

det gjelder tiltaksplaner og evaluering av disse følges. 

5. Hamarøy kommune bør følge opp at Bodø barneverntjeneste sørger for at barn i 

fosterhjem får oppfølgingsbesøkene og tilsynsbesøkene som er lovpålagte.  

6. Hamarøy kommune lager tiltak for å forebygge omsorgssvikt og adferdsproblemer. 

7. Hamarøy kommune skal sørge for å få gjennomført årlige evaluering av 

vertskommuneavtalen sammen med Bodø kommune. 
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4 Kommunedirektørens kommentar  

Kommunedirektøren sendte sin kommentar til rapporten 20.10.2021. 

Kommentaren er tatt med i sin helhet i vedlegg 1. 

Kommunedirektøren tar forvaltningsrapporten og anbefalingene til etterretning, og har ingen 

ytterligere kommentarer til rapporten. 

Kommentaren har ikke ført til endringer i rapporten. 
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6 Vedlegg 

Vedlegg 1. Høringssvar fra kommunedirektøren 
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