Meeting Book: Vennesla kontrollutvalg (10.09.2019)

Vennesla kontrollutvalg
Date: 2019-09-10T14:00:00
Location: Herredshuset, Loftet 1
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3/19 Godkjenning av møteinnkalling 10.09.2019 - 19/00139-15 Godkjenning av møteinnkalling 10.09.2019 : Godkjenning av møteinnkalling 10.09.2019

Arkivsak-dok.
Saksbehandler

19/00139-15
Sander Haga Ask

Saksgang

Møtedato

Vennesla kontrollutvalg

10.09.2019

Godkjenning av møteinnkalling 10.09.2019
Forslag fra sekretariatet:
Møteinnkallingen godkjennes.

1

3/19 Godkjenning av møteprotokoll fra møtet 07.05.2019 - 19/00139-16 Godkjenning av møteprotokoll fra møtet 07.05.2019 : Godkjenning av møteprotokoll fra møtet 07.05.2019

Arkivsak-dok.
Saksbehandler

19/00139-16
Sander Haga Ask

Saksgang

Møtedato

Vennesla kontrollutvalg

10.09.2019

Godkjenning av møteprotokoll fra møtet 07.05.2019
Forslag fra sekretariatet:
Protokoll fra møtet 07.05.2019 godkjennes.

Vedlegg:
- Protokoll Vennesla kontrollutvalg 07.05.2019
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Møteprotokoll
Vennesla kontrollutvalg
Dato:
Sted:
Arkivsak:

07.05.2019 kl. 14:00
Herredshuset, Sal 2
19/00139

Til stede:

Oddbjørn Hagen (leder), Tor Robert Robstad, Nina Schei Ledang, Jørund
Sagedal, Bente Synøve Laland

Møtende
varamedlemmer:
Forfall:
Andre:

Revisjonssjef Tor Ole Holbek
Ass. Revisjonssjef Monica Harsvik Smith-Tønnessen
Skatteoppkreveren Gisle Espeland sak 10/19
Ordfører Nils Olav Larsen sak 10-12/19
Rådmann Svein Skisland sak 11-12/19

Protokollfører:

Sander Haga Ask

Sakskart

Side
Møteinnkalling

2/19

19/00139-8

Godkjenning av møteinnkalling 07.05.2019

3

Møteprotokoll

2/19

19/00139-9

Godkjenning av protokoll fra møtet 19.03.2019
Saker til behandling

1
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10/19

19/02920-5

Årsrapport 2018 skatteoppkreveren i Vennesla kommune

5

11/19

19/08744-1

Årsregnskap og årsmelding 2018 Vennesla kommune

6

12/19

19/09112-1

Status i arbeidet med sikring og tilrettelegging av Drivenesøya som
badelokalitet/friluftsområde

8

13/19

19/00145-3

Orientering fra revisor 07.05.2019

9

14/19

19/00146-3

Eventuelt 07.05.2019

10

Vennesla, 07.05.2019
Oddbjørn Hagen
Kontrollutvalgsleder

Sander Haga Ask
Sekretær
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Møteinnkalling

2/19 Godkjenning av møteinnkalling 07.05.2019
Behandlet av
1 Vennesla kontrollutvalg

Møtedato
07.05.2019

Forslag fra sekretariatet:
Møteinnkallingen godkjennes.
Møtebehandling
Votering
Enstemmig or forslag til vedtak.
Vedtak
Møteinnkallingen godkjennes.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

3

Saksnr
2/19
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Møteprotokoll

2/19 Godkjenning av protokoll fra møtet 19.03.2019
Behandlet av
1 Vennesla kontrollutvalg

Møtedato
07.05.2019

Forslag fra sekretariatet:
Protokoll fra møtet 19.03.2019 godkjennes.
Møtebehandling
Votering
Enstemmig or forslag til vedtak.
Vedtak
Protokoll fra møtet 19.03.2019 godkjennes.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

4

Saksnr
2/19
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Saker til behandling

10/19 Årsrapport 2018 skatteoppkreveren i Vennesla kommune
Behandlet av
1 Vennesla kontrollutvalg

Møtedato
07.05.2019

Saksnr
10/19

Forslag fra sekretariatet:
Kontrollutvalget tar årsrapport og årsregnskap 2018 for skatteoppkreveren samt
kontrollrapport fra skatteetaten til orientering.
Møtebehandling
Skatteoppkrever Gisle Espeland orienterte om årsrapporten, kontrollrapporten fra skatteetaten,
stedlig kontroll fra skatteetaten og oppfølgingen av påleggene gitt fra den stedlige kontrollen.
Det ble videre orientert om de foreløpige tallene for skatteinngangen og innfordringens
effektivitet i 2019. Han svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.
Votering
Enstemmig or forslag til vedtak.
Vedtak
Kontrollutvalget tar årsrapport og årsregnskap 2018 for skatteoppkreveren samt
kontrollrapport fra skatteetaten til orientering.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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11/19 Årsregnskap og årsmelding 2018 Vennesla kommune
Behandlet av
1 Vennesla kontrollutvalg

Møtedato
07.05.2019

Saksnr
11/19

Forslag fra sekretariatet:
Kontrollutvalgets uttalelse til Vennesla kommune årsregnskap 2018:
Kontrollutvalget har behandlet Vennesla kommunes årsregnskap for 2018. Sammen med
årsregnskapet forelå årsrapport fra rådmannen. Agder Kommunerevisjon IKS har avlagt
revisjonsberetning for regnskapsåret 2018.
Vennesla kommunes årsregnskap viser kr. 862 854 992 til fordeling drift og et
regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 11 170 053.
Kontrollutvalget mener at presentasjonen av årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og
noter tilfredsstiller brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av de forhold som
årsrapporten til rådmannen omhandler.
Kontrollutvalget viser til revisjonsberetningen der revisor mener at regnskapet er avlagt i
samsvar med lover og forskrifter og god kommunal regnskapsskikk.
Kontrollutvalget anbefaler at Vennesla kommunes årsregnskap for 2018 godkjennes.
Uttalelsen sendes kommunestyret med kopi til Plan- og økonomiutvalget.
Møtebehandling
Rådmann Svein Skisland orienterte om regnskapet og årsmeldingen for 2018. Han svarte på
spørsmål fra kontrollutvalget.
Ass. Revisjonssjef Monica Harsvik Smith-Tønnessen orienterte om revideringen av
regnskapet og revisjonsberetningen. Det ble videre orientert om attestasjonsarbeidet med
ressurskrevende og registrering av funksjonshemmede brukere.
Votering
Enstemmig or forslag til vedtak.
Vedtak
Kontrollutvalgets uttalelse til Vennesla kommune årsregnskap 2018:
Kontrollutvalget har behandlet Vennesla kommunes årsregnskap for 2018. Sammen med
årsregnskapet forelå årsrapport fra rådmannen. Agder Kommunerevisjon IKS har avlagt
revisjonsberetning for regnskapsåret 2018.

6

3/19 Godkjenning av møteprotokoll fra møtet 07.05.2019 - 19/00139-16 Godkjenning av møteprotokoll fra møtet 07.05.2019 : Protokoll Vennesla kontrollutvalg 07.05.2019

Vennesla kommunes årsregnskap viser kr. 862 854 992 til fordeling drift og et
regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 11 170 053.
Kontrollutvalget mener at presentasjonen av årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og
noter tilfredsstiller brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av de forhold som
årsrapporten til rådmannen omhandler.
Kontrollutvalget viser til revisjonsberetningen der revisor mener at regnskapet er avlagt i
samsvar med lover og forskrifter og god kommunal regnskapsskikk.
Kontrollutvalget anbefaler at Vennesla kommunes årsregnskap for 2018 godkjennes.
Uttalelsen sendes kommunestyret med kopi til Plan- og økonomiutvalget.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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12/19 Status i arbeidet med sikring og tilrettelegging av Drivenesøya som
badelokalitet/friluftsområde
Behandlet av
1 Vennesla kontrollutvalg

Møtedato
07.05.2019

Saksnr
12/19

Forslag fra sekretariatet:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
Møtebehandling
Rådmann Svein Skisland orienterte om arbeidet med å sikre og tilrettelegge Drivenesøya som
friluftsområde og svarte på spørsmål.
Forslag til vedtak fremsatt i møtet:
Kontrollutvalget tar saken til orientering.
Votering
Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet.
Vedtak
Kontrollutvalget tar saken til orientering.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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13/19 Orientering fra revisor 07.05.2019
Behandlet av
1 Vennesla kontrollutvalg

Møtedato
07.05.2019

Saksnr
13/19

Forslag fra sekretariatet:
Saken tas til orientering.
Møtebehandling
Revisjonssjef Tor Ole Holbek orienterte om det pågående arbeidet med forvaltningsrevisjonen
om barnevernet.
Votering
Enstemmig for forslag til vedtak.
Vedtak
Saken tas til orientering.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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14/19 Eventuelt 07.05.2019
Behandlet av
1 Vennesla kontrollutvalg

Møtedato
07.05.2019

Saksnr
14/19

Forslag fra sekretariatet:
Saken tas til orientering.
Møtebehandling
1. Referatsaker/Kontrollutvalgets saker behandlet i kommunestyret
a. Kontrollutvalgets årsmelding 2018 behandlet i kommunestyret 25.04.2019 sak
28/19.
2. Neste møte blir 10.09.2019 kl. 14.00.
3. Eventuelt
a. Boligstiftelsens salg av Loland
Sekretariatet orienterte kort om Boligstiftelsens salg av Loland på bakgrunn av
oppslag i media og samtale med rådmannen om at saken.
b. Henvendelse om boligstiftelsen og endring av vedtekter.
Kontrollutvalget diskuterte henvendelsen og hvordan kommunen forholder seg
til den mulige endringen av vedtekter. Kontrollutvalget ønsker i neste møte en
orientering om hvordan kommunen har fulgt opp kommunestyrets vedtak i sak
75/18 og revisjonens notat om stiftelser samt mulige konsekvenser av
vedtektsendringene i stiftelsene.
c. Kontrollutvalget diskuterte en henvendelse fra en innbygger om
byggesaksavdelingen.
Votering
Enstemmig for forslag til vedtak.
Vedtak
Saken tas til orientering.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

19/14747-1
Sander Haga Ask

Saksgang

Møtedato

Vennesla kontrollutvalg

10.09.2019

Strandstien langs Venneslafjorden
Forslag fra sekretariatet:
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Saksopplysninger:
Det har den siste tiden vært flere oppslag i media og diskusjoner i politiske utvalg om standstien langs
Venneslafjorden som ble åpnet 09.07.2019. Spørsmålene som er blitt reist er prosessen med bygging og
godkjenning av strandstien, hvilke avtaler som er inngått med grunneierne, hva slags kompensasjon er gitt
til grunneierne, hvorvidt tiltakene som er utført hos de private både før og etter strandstien er søkt og
godkjent, forholdet til friluftsloven og definisjonen av innmark og utmark langs stien.
Rådmannen har på kommunens nettsider publisert en redegjørelse om prosessen med strandstien hvor
flere av spørsmålene blir besvart. Denne redegjørelsen følger vedlagt til saken. Av redegjørelsen
fremkommer det at reguleringsplanen for Nesane ble vedtatt 21.05.2007 og i planen ble strandstien tegnet
inn samt området nedenfor stien mot elva ble definert som friområde. Det skal i forbindelse med
behandlingen av saken om reguleringsplanen ha kommet frem at stien skal realiseres gjennom minnelige
avtaler med grunneierne og at det i enkelte tilfeller vil bli snakk om gjerder og voller. I 2013 bevilger
kommunestyret penger på budsjettene for 2014 og 2015 slik at strandstien kan realiseres.
Mars 2017 behandler Plan- og økonomiutvalget saken «Informasjon vedrørende opparbeidelse av tursti i
Nesane». Da er detaljarbeidet i gang og vedlagt saken følger seks detaljerte tegninger til hvordan stien
skal bli, med hekker, gjerder og plassering. I Plan- og økonomiutvalget sitt vedtak kommer det blant
annet frem at rådmannen og kommunens forhandlingsutvalg gis fullmakt til å inngå avtale med den
enkelte grunneier. Fra september 2015 til høsten 2016 pågår det forhandlinger mellom grunneierne og
kommunen. Forhandlingen blir gjennomført av kommunens forhandlingsutvalg, administrasjonen og
juridisk ekspertise. Juni 2017 legges endelig forslag til avtaler med 14 grunneiere åpent og offentlig fram
for Plan- og økonomiutvalget og til saken følger bilder, tegninger og byggeplan for den enkelte grunneier.
Av dette kommer det frem hekker, gjerder og plassering av stien som kommunens forhandlere og
grunneierne er blitt enige om. Alle avtalene blir enstemmig godkjent av Plan- og økonomiutvalget.
Vennesla betaler 2,685 millioner kroner for eiendomsretten til en kilometer strandsti. Rådmannens
oppfatning er at en ekspropriasjon av 15 grunneieres strandsone ville kostet helt andre beløp.
April 2018 sender enhet for park og idrett søknad om rammetillatelse for etablering av strandsti til
kommunens byggesaksmyndigheter. Det søkes også dispensasjon for endringene som er avtalt med
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grunneierne og som avviker fra reguleringsplanen av 2007. Juli 2018 godkjenner ordfører med
sommerfullmakt dispensasjonene som er nødvendige og signerer byggesaken. Kort tid etter søker
tiltakshaver igangsettingstillatelse og kommuneadministrasjonen gir igangsettingstillatelse. Stien blir
åpnet et år senere 09.07.2019.
Rådmannen skriver i redegjørelsen at strandstien ikke har fått ferdigattest ennå. Det er gjort visse små
endringer i forhold til tegninger og planer. Noen steder er det litt høydeavvik, andre steder er gjerder
flyttet noe. I sum skal det ifølge rådmannen være færre meter med gjerder enn politikerne vedtok.
Byggesak skal være i gang med å vurdere om det må søkes om disse endringene før ferdigattest kan gis.
Når det kommer til retten for ferdsel skriver rådmannen at strandstien er åpen for alle og det er universelt
utformet. Utover dette gjelder friluftslovens vanlige regler også i Nesane. Fri ferdsel gjelder i utmark,
såfremt ferdselen skjer hensynsfullt og med utilbørlig varsomhet. Det går frem av redegjørelsen at avtalen
med den enkelte grunneier sikrer kommunen og allmennheten tilgang til arealet som er opparbeidet til
strandsti. Det har ikke vært kommunens intensjon å gi allmennheten tilgang til private hager og strender
som var i området fra før. At et område er definert som friområde gir kraftig begrensning på hva som kan
anlegges og bygges i området, men definerer ikke om allmennheten har ferdselsrett eller ikke. Det er først
når kommunen overtar grunnen at det blir et offentlig friområde med indiskutabelt ferdselsrett.
Friluftsloven §1a sier følgende om hva som skal forstås som innmark og utmark:
«Som innmark eller like med innmark reknes i denne lov gårdsplass, hustomt, dyrket mark, engslått og
kulturbeite samt liknende område hvor almenhetens ferdsel vil være til utilbørlig fortrengsel for eier eller
bruker. Udyrkete, mindre grunnstykker som ligger i dyrket mark eller engslått eller er gjerdet inn sammen
med slikt område, reknes også like med innmark. Det samme gjelder område for industrielt eller annet
særlig øyemed hvor almenhetens ferdsel vil være til utilbørlig fortrengsel for eier, bruker eller andre.
Med utmark mener denne lov udyrket mark som etter foregående ledd ikke reknes like med innmark.»
I utmark har enhver rett til å ferdes til fots hele året når det skjer hensynsfullt og med tilbørlig varsomhet
jf. §2. Når det kommer til ferdsel i innmark kan enhver ferdes på jorder når det er frost eller snø, men
dette gjelder ikke på gårdsplass eller hustomter, inngjerdet hage, park eller andre inngjerdede områder
som ferdsel kan være til utilbørlig trengsel for eier eller bruker jf §3 i friluftsloven.
Når det kommer til bading reguleres dette av §8 hvor det kommer frem at enhver har rett til å bade i sjøen
eller i vassdrag fra strand i utmark når det skjer i rimelig avstand fra bebodd hus og uten ulempe for
andre.
Rådmannen er invitert til kontrollutvalgets møte for å orientere om saken og svare på eventuelle spørsmål
fra kontrollutvalget.

Vedlegg:
- Rådmannens redegjørelse om strandstien i Nesane
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16/19 Forvaltningsrevisjonsrapport Midt-Agder barneverntjeneste - 18/08118-10 Forvaltningsrevisjonsrapport Midt-Agder barneverntjeneste : Forvaltningsrevisjonsrapport Midt-Agder barneverntjeneste

Arkivsak-dok.
Saksbehandler

18/08118-10
Sander Haga Ask

Saksgang
Vennesla kontrollutvalg

Møtedato
10.09.2019

Forvaltningsrevisjonsrapport Midt-Agder barneverntjeneste
Forslag fra sekretariatet:
Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og innstiller til kommunestyret:
Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Midt-Agder barneverntjeneste til orientering og ber
administrasjonen følge opp rapportens anbefalinger:
- At Midt-Agder barneverntjeneste utarbeider et system for konklusjon av meldinger som viser at
saken har blitt drøftet og konkludert av mer enn en person. Dette vil bidra til å sikre en forsvarlig
saksbehandling av mottatte meldinger jf. Bvl. §1-4
- At barneverntjenesten sikrer samtykke er dokumentert i den enkelte sak jf. Forvaltningsloven
§13a nr. 1.
- At Midt-Agder barneverntjeneste i større grad sikrer at det gis tilbakemelding til melder. Dette
gjelder både når barnevernet mottar melding om bekymring, men også etter at en eventuell
undersøkelse har blitt gjennomført, jf. Bvl. §6-7a.
- At barneverntjenesten retter fokus mot at undersøkelsessaker skal starte opp på et tidligst mulig
tidspunkt.
- At barneverntjenesten sikrer at faktiske opplysninger og barneverntjenestens vurderinger blir
dokumentert i tilstrekkelig grad i den enkelte barnevernssak jf. Bvl. §1-4.
- Om at kommunen retter økt fokus på internkontroll for å sikre at barneverntjenesten oppfyller
lovkrav og interne rutiner. Avviksrapportering er en viktig del av internkontrollen, og det
anbefales at avvik/merknader i større grad rapporteres for at feil og mangler kan fanges opp jf.
Bvl.§2-1.
Kommunestyret ber rådmannen gi en skriftlig tilbakemelding om oppfølgingen av rapporten til
kontrollutvalgets møte i september 2020.

Bakgrunn for saken:
Kontrollutvalget ba i sak 16/18 11.09.2018 om at det skulle gjennomføres en forvaltningsrevisjon av
barnevern i kommunen og ba revisjonen utarbeide en prosjektplan til neste møte. I møtet 20.11.2018
godkjente kontrollutvalget revisors prosjektplan for forvaltningsrevisjonen.

Saksopplysninger:
Barnevernstjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og
utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid. Barneverntjenestene i Vennesla, Evje og
Hornes og Iveland ble slått sammen til en felles barneverntjeneste i 2015. Samarbeidet er organisert som
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et administrativt vertskommunesamarbeid etter kommuneloven §28-1b, hvor Vennesla er vertskommune.
Tjenesten har lokaler i Vennesla hvor alle ansatte har kontorplass og i tillegg er det to kontorer i de øvrige
kommunene som brukes til samtaler.
Forvaltningsrevisjonen har hatt følgende problemstillinger:
1. Hvordan har utviklingen i barnevernssaker vært de senere årene?
2. Har barnevernstjenesten en tilfredsstillende behandling av meldinger om bekymring?
3. Har barnevernstjenesten en tilfredsstillende gjennomføring av undersøkelser?
4. Er det etablert tilstrekkelig internkontroll i barnevernstjenesten?
For å besvare problemstillingene har revisjonen gjennomført intervjuer, dokumentanalyse av sentrale
dokumenter og nasjonale veiledere samt gjennomgått statistikk på området. Revisjonen har også
gjennomgått saksmapper til enkeltsaker.
Revisjonen skriver på problemstilling nr. 1 at det samlet sett har vært en økning i antall mottatte
bekymringsmeldinger i Vennesla kommune de senere årene. Dette er i tråd med utviklingen for
barnevernsarbeidet og landet for øvrig. Andelen bekymringsmeldinger som har blitt henlagt uten videre
undersøkelser har variert mellom 11-33%, hvor 33% var et år (2014). Øvrige år er henleggelsesraten i
tråd med landsgjennomsnittet. Gjennomgangen viser at en relativt stor andel undersøkelsessaker
konkluderer med henleggelse uten videre hjelp eller oppfølging fra barneverntjenesten. For Vennesla
kommune har andelen henlagte undersøkelser varier mellom 48-68% i årene 2015-2018. Det er ikke
lenger noen faste saksbehandlere som jobber mot Vennesla, men barnevernleder rapporterer at det er 16,8
årsverk tilknyttet kommunen. Samlet sett har bemanningen i Midt-Agder barneverntjeneste økt med 0,2
årsverk siden oppstarten. Dersom man sammenligner antall barn pr. saksbehandler ligger Midt-Agder
barnevernstjeneste noe høyere enn landsgjennomsnittet.
På problemstilling nr. 2 om hvorvidt det er en tilfredsstillende behandling av bekymringsmeldinger
skriver revisjonen det er ulike årsaker til at meldinger henlegges ved meldingsavklaring. I stor grad
skyldes det at barneverntjenesten vurderer at bekymringen ikke gir grobunn for å åpne undersøkelsessak.
Videre henlegges også en del meldinger på grunn av flytting eller at barnet/familien ikke er bosatt i
kommunen. Revisjonen skriver at de ikke har avdekket at alvorlige meldinger har blitt henlagt og
vurderer at barneverntjenesten har lav terskel for å sendemeldinger videre til undersøkelser for å sikre at
barn og unge som har behov for hjelp blir fanget opp på et tidlig tidspunkt.
Når det gjelder problemstilling nr. 3 om barneverntjenesten har en tilfredsstillende gjennomføring av
undersøkelser skriver revisor det er ulike årsaker til at undersøkelsessaker henlegges. En stor andel blir
henlagt som følge av barneverntjenesten vurderer at barnet/familien ikke har behov for tiltak fra
barnevernet. Det er også mange saker som henlegges fordi barnet/familien får hjelp av andre instanser, de
ikke ønsker hjelp eller familien flytter. Revisjonen gjennomgang viser at behandlingen av
undersøkelsessaker avviker fra lovverk og interne rutiner ved flere tilfeller, og som følge av dette
konkluderer revisjonen med at barneverntjenesten har forbedringspotensial for gjennomføring av
undersøkelser. Dette knytter seg særlig til dokumentasjon av samtykke, dokumentasjon av innhentede
opplysninger og barnevernstjenestens egne vurderinger, oppstartstidspunktet for undersøkelsen og
tilbakemelding til melder etter at undersøkelsen er avsluttet.
På problemstilling nr. 4 om det er etablert tilstrekkelig internkontroll i barneverntjenesten skriver revisor
at det er etablert en internkontroll etter internkontrollforskriften, men at denne ikke har blitt fulgt opp i
tilstrekkelig grad. Revisjonen skriver at praksis avviker fra rutiner ved flere tilfeller, og barnevernleder
synes ikke å være tilstrekkelig informert om dette. Det utarbeides månedlige rapporter til
administrasjonen i de tre kommunene, og det utarbeides en årsrapport for barnevernsamarbeidet. Dette
bidrar ifølge revisor til å gi kommunene muligheten for å ha tilstrekkelig kontroll med det som skjer på
barnevernfeltet. Revisjonen konkludere med at barneverntjenesten har etablert en internkontroll, men det
bør arbeides for at avvik/merknader i større grad rapporteres for å sikre at tjenestene er i samsvar med
lovverk og interne rutiner.
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Revisjonen kommer med totalt seks anbefalinger i rapporten. Revisjonen anbefaler at:
- Midt-Agder barneverntjeneste utarbeider et system for konklusjon av meldinger som viser at
saken har blitt drøftet og konkludert av mer enn en person. Dette vil bidra til å sikre en forsvarlig
saksbehandling av mottatte meldinger jf. Bvl. §1-4.
- barneverntjenesten sikrer samtykke er dokumentert i den enkelte sak jf. Forvaltningsloven §13a
nr. 1
- Midt-Agder barneverntjeneste i større grad sikrer at det gis tilbakemelding til melder. Dette
gjelder både når barnevernet mottar melding om bekymring, men også etter at en eventuell
undersøkelse har blitt gjennomført, jf. Bvl. §6-7a
- Barneverntjenesten retter fokus mot at undersøkelsessaker skal starte opp på et tidligst mulig
tidspunkt.
- barneverntjenesten sikrer at faktiske opplysninger og barneverntjenestens vurderinger blir
dokumentert i tilstrekkelig grad i den enkelte barnevernssak jf. Bvl. §1-4.
- kommunen å rette økt fokus på internkontroll for å sikre at barneverntjenesten oppfyller lovkrav
og interne rutiner. Avviksrapportering er en viktig del av internkontrollen, og det anbefales at
avvik/merknader i større grad rapporteres for at feil og mangler kan fanges opp jf. Bvl.§2-1
Revisjonen vil i møtet presentere rapporten og svare på eventuelle spørsmål.

Vurdering fra sekretariatet:
Revisjonen har levert en grundig og god rapport som svarer på de aktuelle problemstillingene.
Sekretariatet vurderer at rapporten er utarbeidet i henhold til prosjektplanen og at revisjonen har besvart
kontrollutvalgets bestilling i saken.
Vedlegg:
- Forvaltningsrevisjon Midt-Agder barneverntjeneste
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Agder Kommunerevisjon IKS
SAMMENDRAG
Agder Kommunerevisjon IKS har i dette forvaltningsrevisjonsprosjektet undersøkt
Midt-Agder barneverntjeneste. Vi har sett på barneverntjenestens behandling av
meldinger og undersøkelser for barn og unge bosatt i Vennesla kommune, samt undersøkt internkontrollen for barnevernsamarbeidet.
I rapportens første problemstilling så vi nærmere på utviklingen i barnevernsaker.
Gjennomgangen viser at det samlet sett har vært en økning i antall mottatte bekymringsmeldinger i Vennesla kommune. Andelen bekymringsmeldinger som henlegges
varierer noe fra år til år. Videre viser gjennomgangen at antall undersøkelser som
gjennomføres hvert år også varierer, og avhenger av hvor mange bekymringsmeldinger som går videre til undersøkelse. En relativt stor andel undersøkelsessaker
henlegges uten videre hjelp og oppfølging fra barnevernet.
Revisjonen har også sett på bemanningssituasjonen i barnevernet. Midt-Agder barneverntjeneste hadde 22,6 årsverk i 2018, og har økt med 0,2 årsverk siden barnevernsamarbeidet startet opp i 2015. Dersom man skal sammenligne bemanningssituasjonen med andre, vil det være mest naturlig å se nærmere på antall barn per
årsverk knyttet til saksbehandling. Midt-Agder barneverntjeneste ligger noe over
landsgjennomsnittet når det gjelder antall barn per saksbehandler.
I rapportens andre problemstilling undersøkte vi barneverntjenestens arbeid med
meldinger om bekymring. Vi har gjennomgått halvparten (55) av bekymringsmeldingene for Vennesla kommune hvor det ble konkludert med henleggelse i perioden
2015-2018. Revisjonens gjennomgang viser at det er ulike årsaker til at barneverntjenesten henlegger meldinger; i stor grad skyldes det at barneverntjenesten vurderer
at bekymringen ikke gir grunnlag for å åpne en undersøkelsessak. En del meldinger
henlegges også på grunn av flytting eller at barnet/familien ikke er bosatt i kommunen.
Videre har revisjonen sett nærmere på barneverntjenestens saksbehandling av bekymringsmeldinger. Vår vurdering er at Midt-Agder barneverntjeneste i all hovedsak
har en tilfredsstillende behandling av meldinger om bekymring. Det foreligger imidlertid et forbedringspotensial knyttet til gjennomgang/konklusjon av bekymringsmeldinger samt å gi skriftlig tilbakemelding til melder.
I rapportens tredje problemstilling så vi nærmere på barneverntjenestens arbeid
med undersøkelser. Vi har gjennomgått 50 undersøkelsessaker fra perioden 20152018 som konkluderte med henleggelse. Gjennomgangen viser at det er ulike årsaker til at undersøkelsessaker henlegges; en stor andel undersøkelser blir henlagt
som følge av at barneverntjenesten vurderer at barnet/familien ikke har behov for
tiltak. Videre har også mange saker blitt henlagt fordi barnet/familien får hjelp fra
andre instanser, fordi barn/foresatte ikke ønsker hjelp fra barnevernet eller fordi familien flytter.
Revisjonen har også sett på barneverntjenestens saksbehandling av undersøkelser.
Gjennomgang viser at behandlingen av undersøkelsessaker avviker fra lovverk og
interne rutiner ved flere tilfeller. Dette knytter vi særlig til dokumentasjon av samtykke, dokumentasjon av innhentede opplysninger og barneverntjenestens egne vurde-
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Agder Kommunerevisjon IKS

1 INNLEDNING
1.1

Hva er forvaltningsrevisjon?

Ifølge kommunelovens § 77 nr. 4 er forvaltningsrevisjon «systematiske vurderinger
av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut i fra kommunestyrets eller
fylkestingets vedtak og forutsetninger». En forvaltningsrevisjon har som formål å gi
de folkevalgte i kommunen informasjon om administrasjonens oppfølging og resultat
av vedtak foretatt i kommunestyret. En slik undersøkelse kan virke som en kontrollmekanisme mellom kommunestyret og administrasjonen, samtidig som den også har
betydning for læring i organisasjonen1. Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave i
kommuner og fylkeskommuner, og det er kontrollutvalget i den enkelte kommune/fylkeskommune som skal påse at revisjon blir gjennomført.
Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) har utarbeidet RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon, som angir hva som er god kommunal revisjonsskikk i forvaltningsrevisjon. Standarden gir blant annet veiledning i hvordan en forvaltningsrevisjon kan
planlegges, gjennomføres og rapporteres. Forvaltningsrevisjonen av Midt-Agder barneverntjeneste er gjennomført i tråd med RSK 001.

1.2

Bestilling

Agder Kommunerevisjon IKS har utarbeidet en overordnet analyse for Vennesla
kommune for perioden 2015-2019. I analysen peker revisjonen på områder hvor det
kan være aktuelt å gjennomføre forvaltningsrevisjonsprosjekter. Ett av temaene i
analysen var «Forebyggende og avhjelpende tiltak for barn og unge», herunder barnevern. Plan for forvaltningsrevisjon ble vedtatt i kommunestyret 17.12.15, sak 90/15,
med dette som ett av de prioriterte områdene for forvaltningsrevisjon i perioden.
I møte i kontrollutvalget ble det fattet følgende vedtak i sak 16/18:
Kontrollutvalget ønsker at det blir gjennomført en forvaltningsrevisjon på barnevern og ber revisjonen presentere en prosjektplan til neste møte.
Revisjonen la frem forslag til prosjektplan, sak 27/18, som ble vedtatt av kontrollutvalget. Dette er bakgrunnen for at revisjonen nå legger frem en forvaltningsrevisjon
av Midt-Agder barneverntjeneste.

1.3

Formål og problemstillinger

Barneverntjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid, jf.
bvl. § 1-1. Vennesla kommune deltar i et samarbeid om barneverntjenester med Evje
og Hornnes og Iveland - Midt-Agder barneverntjeneste. Samarbeidet startet opp i
2015 med Vennesla som vertskommune. I dette forvaltningsrevisjonsprosjektet vil vi
1

NKRF, Veileder i forvaltningsrevisjon, s.16. Hentet fra
http://www.nkrf.no/filarkiv/File/Publikasjoner/Veileder_i_forvaltningsrevisjon_NKRF__2016_04_25.pdf

6

16/19 Forvaltningsrevisjonsrapport Midt-Agder barneverntjeneste - 18/08118-10 Forvaltningsrevisjonsrapport Midt-Agder barneverntjeneste : Forvaltningsrevisjon av Midt-Agder barneverntjeneste -Signert versjon
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se nærmere på Midt-Agder barneverntjeneste, og vi vil belyse følgende problemstillinger:
1) Hvordan har utviklingen i barnevernsaker vært de senere årene?
Det vil først og fremst være sentralt å beskrive utviklingen i barnevernsaker. Vi vil se
nærmere på utviklingen i antall mottatte bekymringsmeldinger og gjennomførte undersøkelser i Vennesla kommune, i Midt-Agder barneverntjeneste og i landet for øvrig. I denne forbindelse vil det også være relevant å se på ressurssituasjonen i barnevernet.
2) Har barneverntjenesten en tilfredsstillende behandling av meldinger om
bekymring?
Når barnevernet mottar en melding om bekymring må barneverntjenesten vurdere
om meldingen skal undersøkes nærmere eller om meldingen skal henlegges, jf. bvl.
§ 4-2.
I 2018 kom det inn 195 bekymringsmeldinger knyttet til barn og unge som er bosatt i
Vennesla kommune. Av disse ble 27 henlagt allerede ved meldingsavklaring. Ved å
gå gjennom et utvalg henlagte bekymringsmeldinger fra perioden 2015-2018, vil revisjonen se nærmere på hva som er bakgrunnen for at meldinger blir henlagt og undersøke om barneverntjenesten har en tilfredsstillende behandling av meldinger.
3) Har barneverntjenesten en tilfredsstillende gjennomføring av undersøkelser?
Bekymringsmeldinger som ikke henlegges, skal undersøkes nærmere av barneverntjenesten. Hensikten med undersøkelsen er å kartlegge barnets hjelpe- og omsorgsbehov og gi barneverntjenesten grunnlag for å kunne vurdere om det er behov for
hjelpetiltak etter barnevernloven, jf. bvl. § 4-3.
I 2018 ble det avsluttet 167 undersøkelser for barn og unge som oppholder seg i
kommunen. 114 av undersøkelsene konkluderte med henleggelse uten videre hjelp
og oppfølging fra barnevernet. Revisjonen vil i problemstilling 3 se nærmere på hva
som er bakgrunnen for at undersøkelser blir henlagt og om barneverntjenesten har
en tilfredsstillende gjennomføring av undersøkelser.
4) Er det etablert tilstrekkelig internkontroll i barneverntjenesten?
Ifølge barnevernloven § 2-1 skal kommunen ha en internkontroll som sikrer at oppgaver utføres i samsvar med krav fastsatt i lov eller i medhold av lov. Revisjonen undersøker i problemstilling 4 om det har blitt etablert en tilstrekkelig internkontroll i
Midt-Agder barneverntjeneste.
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Agder Kommunerevisjon IKS

1.4

Avgrensning

På bakgrunn av overstående problemstillinger skal det forstås at vi i denne rapporten
ønsker å ta for oss barneverntjenestens arbeid med meldinger og undersøkelser.
Dette innebærer at vi avgrenser oss fra å undersøke hvordan barneverntjenesten
jobber med hjelpetiltak i hjemmet og vi vil heller ikke se nærmere på forhold knyttet til
omsorgsovertakelse.
Videre har vi avgrenset oss til å se på henlagte meldinger og undersøkelser. Vi undersøker om barneverntjenesten klarer å fange opp de som har behov for hjelp og
om det iverksettes tiltak ovenfor de barn og unge som har behov for det. Revisjonen
vil imidlertid presisere at barneverntjenestens saksbehandling skal være den samme
uavhengig av om undersøkelsen konkluderer med henleggelse eller vedtak om tiltak.
Tidsmessig har vi valgt å avgrense undersøkelsen til å gjelde den siste 3-års perioden, det vil si årene 2015-2018. I 2015 ble barneverntjenestene i Evje og Hornnes,
Iveland og Vennesla slått sammen til en interkommunal barneverntjeneste, MidtAgder barneverntjeneste.
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2 METODE
I de påfølgende avsnitt redegjøres det for metoden som har blitt benyttet for å samle
inn rapportens datamateriale.
I RSK 001 anbefales det å bruke flere metoder for å samle inn data (triangulering).
Dette innebærer at de undersøkte forholdene studeres fra flere synsvinkler, at ulike
metoder benyttes og at det hentes inn informasjon fra flere kilder. Dette reduserer
faren for at det som beskrives ikke gir oss et fullstendig bilde av situasjonen, og bidrar således til å styrke validiteten i datamaterialet. I denne forvaltningsrevisjonsrapporten har vi benyttet oss av både kvalitativ og kvantitativ metode.

2.1

Dokumentgjennomgang

Revisjonen har i arbeidet med denne rapporten gjennomgått en rekke ulike dokumenter:
-

2.2

Vi har undersøkt sentrale dokumenter som er utarbeidet av kommunen og
Midt-Agder barneverntjeneste. Planverk, retningslinjer og rutiner for barneverntjenestens arbeid har vært vesentlig.
Vi har gjennomgått ulike nasjonale veiledere og retningslinjer som er utarbeidet av blant annet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).
Videre har vi satt oss inn i relevant forskning på området og undersøkt tidligere studier som er gjort på barnevern.

Gjennomgang av saksmapper

Rapportens problemstillinger har hovedsakelig blitt belyst ved gjennomgang av et
utvalg enkeltsaker.
Ved prosjektets oppstart fikk revisjonen tilgang til barneverntjenestens saksbehandlingssystem, Visma Familia. Herfra hentet vi ut en oversikt over innkommende bekymringsmeldinger og gjennomførte undersøkelser for årene 2015-2018. Vi har ved
hjelp av denne oversikten valgt ut tilfeldige saker som vi har gjennomgått nærmere.
Revisjonen har altså ikke gjennomgått alle barnevernssaker i den gitte perioden, men
vi vurderer at utvalget er tilstrekkelig for å kunne gi en vurdering av barneverntjenestens behandling av meldinger og undersøkelser. Vi har gjennomgått halvparten av de
henlagte bekymringsmeldingene i perioden og gjennomgått 50 henlagte undersøkelsessaker for Vennesla kommune.
I forkant av mappegjennomgangen utarbeidet vi et skjema med ulike momenter som
vi ønsket å undersøke i de enkelte sakene. Skjemaet ble laget med utgangspunkt i
lovverket, barneverntjenestens egne saksbehandlingsrutiner samt saksbehandlingsrundskrivet utarbeidet av departementet. Vi valgte i tillegg å opprette egne kategorier
for å systematisere og kartlegge årsaken til at sakene ble besluttet henlagt av barneverntjenesten. Det bemerkes at de valgte kategoriene ikke er offisielle kategorier som
benyttes av Midt-Agder barneverntjeneste. Kategoriene er utarbeidet av oss for å
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forsøke å gi et best mulig bilde av hva som er bakgrunnen for at saker henlegges av
barnevernet.
I rapporten beskriver vi både god praksis og mangler ved barneverntjenestens arbeid. Manglene vil få større plass enn beskrivelsen av god praksis da mangler ved
barneverntjenestens arbeid vil kunne få konsekvenser for barn og foreldre. Sakene vi
har gjennomgått har vært svært ulike, i rapporten beskriver vi hovedsakelig forhold
som ikke fremstår som enkelttilfeller.
Barnevernssakene er underlagt taushetsplikt og dette gir noen begrensninger når vi
skal presentere våre funn. For å sikre barnas/familienes anonymitet har vi gitt generelle eksempler og foretatt omskrivinger der det har vært behov for det.

2.3

Intervjuer/samtaler

Revisjonen har hatt møter med barnevernleder og enhetsleder for barn og familie i
Vennesla kommune. Samtalene har gitt relevant informasjon om sentrale forhold ved
Midt-Agder barneverntjeneste, samtidig som de har bidratt til å bedre forståelsen av
de funn som vi har gjort ved mappegjennomgangen.
I tillegg har vi også hatt kontakt med barnevernleder via mail/telefon underveis i prosjektet for å avklare ulike spørsmål.

2.4

Statistikk

I undersøkelsen har vi også benyttet oss av statistikk. Vi har hentet ut statistikk fra
barneverntjenestens egne rapporteringer og saksbehandlingssystem, KOSTRA og
Bufdir for å belyse utviklingen i bekymringsmeldinger, undersøkelser og ressurssituasjonen i barnevernet.
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3 REVISJONSKRITERIER
Revisjonskriterier er en samlebetegnelse på de krav, normer og/eller standarder som
forvaltningsrevisjonsobjektet skal vurderes i forhold til. Revisjonskriteriene skal være
begrunnet i, eller utledet av, autorative kilder innenfor det reviderte området. Aktuelle
revisjonskriterier kan være:
-

Lover, forskrifter, forarbeider og rettspraksis
Statlige føringer, veiledere og lignende
Politiske vedtak, mål og føringer
Administrative retningslinjer, mål og føringer
Anerkjent teori og forskning på feltet

Revisjonskriteriene danner grunnlaget for å vurdere om det foreligger avvik eller
svakheter på det reviderte området2. I det følgende presenteres revisjonskriterier
som er relevante for å undersøke Midt-Agder barneverntjeneste.

3.1

Prinsipper for barnevernets arbeid

Historisk sett har det vært tre overordnede prinsipp som danner grunnlaget for barnevernets arbeid; prinsippet om barnets beste, det biologiske prinsipp og det mildeste effektive inngreps prinsipp. De senere årene har imidlertid barns medvirkning og
innflytelse blitt et stadig viktigere hensyn3.
Barnets beste
Hensynet til barnets beste fremstår som et grunnleggende prinsipp for barnevernets
arbeid. Barnevernet skal alltid vurdere om handlinger og avgjørelser vil være til det
beste for barnet. Dette fremgår blant annet av Grunnloven § 104, FNs barnekonvensjon artikkel 3 og barnevernloven § 4-1.
Hva som ligger i betydningen av begrepet barnets beste, er ikke entydig. Begrepet er
i stadig utvikling og styres blant annet av nyere forskning og endringer i kulturelle
normer. Av Bufdir sitt saksbehandlingsrundskriv fremgår det
(…) at hva som er barnets beste skal baseres på følgende faglige hensyn: biologiske bånd, tilknytnings- og relasjonskvalitet (eller omsorgsevne) mildeste effektive inngrep, barnets medvirkning4.
Barns rett til medvirkning og innflytelse
Videre er barns rett til medvirkning et sentralt hensyn. Barnets rett til å bli hørt i
spørsmål som gjelder dem selv fremgår blant annet av grunnloven, barnekonvensjonen og barnevernloven.
Av barnevernloven § 1-6 fremgår det at alle barn som er i stand til å danne egne
synspunkt, skal gis rett til å medvirke i forhold som gjelder dem selv. Barnets syns2

NKRF, Veileder i forvaltningsrevisjon, s.49. Hentet fra
http://www.nkrf.no/filarkiv/File/Publikasjoner/Veileder_i_forvaltningsrevisjon_NKRF__2016_04_25.pdf
3
Budfir, Saksbehandlingsrundskrivet. hentet fra https://www.bufdir.no/Barnevern/Fagstotte/saksbehandlingsrundskrivet/#1
4
Bufdir, Saksbehandlingsrundskrivet. Hentet fra https://www.bufdir.no/Barnevern/Fagstotte/saksbehandlingsrundskrivet/#1
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punkt skal vektlegges i samsvar med barnets alder og modenhet. Ifølge saksbehandlingsrundskrivet gjelder retten til medvirkning i hele prosessen og for alle forhold som
vedrører barnet.
Ifølge barnevernloven § 6-3a og § 7-19 skal det fremgå av vedtaket hva som er barnets synspunkt og hvilken vekt barnets mening tillegges, samt hvordan barnets beste
er vurdert.
Mildeste effektive inngrep
Det fremgår av barnevernloven at barnevernet ikke skal anvende mer inngripende
tiltak enn nødvendig. Dersom det er grunnlag for tiltak, skal barnevernet alltid vurdere
om et mindre inngripende tiltak vil være til barnets beste. Dette går blant annet frem
av barnevernloven § 4-12 annet ledd der det skal vurderes om hjelpetiltak kan bidra
til å skape en forsvarlig omsorgssituasjon, før det kan fattes vedtak om omsorgsovertakelse. Prinsippet kommer også til syne i § 4-3 ved at undersøkelser ikke skal være
mer omfattende enn det meldingen tilsier. Dette skal imidlertid ikke være til hinder for
at barnevernet iverksetter inngripende tiltak når dette er nødvendig; barneverntjenesten skal sikre at barn får rett hjelp til rett tid og at de har en forsvarlig omsorgssituasjon5.
Biologiske bånd
I barnekonvensjonens artikkel 9 fremgår det at «… et barn ikke skal skilles fra sine
foreldre med mindre kompetente myndigheter har besluttet at det er nødvendig av
hensyn til barnets beste6». Det biologiske båndet omtales ikke direkte i barnevernloven, men det fremgår av saksbehandlingsrundskrivet at lovens utgangspunkt er at
det normalt sett vil være til barnets beste å vokse opp sammen med sine foreldre. I
barnevernloven § 4-4 kommer dette prinsippet til syne, her fremgår det blant annet at
barnevernet skal, så langt det lar seg gjøre, benytte tiltak i hjemmet for å bidra til positiv endring hos barnet eller familien. Vilkårene for å plassere et barn utenfor hjemmet er strenge, og tilbakeføring skal normalt sett skje når foreldrene kan gi forsvarlig
omsorg. Når barnevernet skal vurdere hva som er barnets beste, vil det biologiske
båndet være viktig.

3.2

Lover og forskrifter

Det er flere lover som er styrende for barneverntjenestens arbeid. I det følgende gjøres det rede for relevante lover og forskrifter for forvaltningsrevisjonsprosjektet.

3.2.1 Forvaltningsloven
Forvaltningsloven inneholder saksbehandlingsregler for alle forvaltningsorganer,
også for barneverntjenesten. I barnevernloven § 6-1 første ledd klargjøres forholdet
mellom forvaltningsloven og barnevernloven; forvaltningsloven gjelder med de særregler som er gitt i barnevernloven.

5
6

Bufdir, Saksbehandlingsrundskrivet. Hentet fra https://www.bufdir.no/Barnevern/Fagstotte/saksbehandlingsrundskrivet/#1
Bufdir, Saksbehandlingsrundskrivet. Hentet fra https://www.bufdir.no/Barnevern/Fagstotte/saksbehandlingsrundskrivet/#1
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Veiledningsplikt
Forvaltningsorganer har en alminnelig veiledningsplikt innenfor sitt saksområde, jf.§
11. Formålet med veiledningen er å gi parter og andre interesserte tilstrekkelig informasjon slik at de kan ivareta sine interesser på en best mulig måte. Omfanget av
veiledningsplikten må tilpasses det enkelte forvaltningsorgan.
Saksbehandlingstid
Ifølge forvaltningsloven § 11a skal forvaltningsorganet forberede og avgjøre saken
uten ubegrunnet opphold. Dersom det forventes at det vil ta lang tid før henvendelsen kan besvares, skal det så snart som mulig gis et foreløpig svar der det redegjøres for årsaken til dette og når vedkommende kan forvente et svar. Det er dermed
ikke gitt konkrete saksbehandlingsfrister i forvaltningsloven, men kun et skjønnsmessig uttrykk for tiden som skal brukes på behandlingen av saken.
Konkrete frister for saksbehandlingen av mottatte meldinger og undersøkelser er gitt i
barnevernloven, jf. kapittel 3.2.2.
Nedtegning av opplysninger
Det følger av fvl. § 11 d. annet ledd at forvaltningen så vidt mulig skal nedtegne eller
protokollere nye opplysninger eller anførsler som en part kommer med ved muntlige
forhandlinger, konferanser eller telefonsamtaler.
Utredningsplikt
Forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes, jf. lovens § 17 første ledd. Utredningsplikten stiller krav til at forvaltningsorganet
utreder både faktiske forhold og rettslige sider ved saken.
Enkeltvedtak
Avgjørelser som gjelder ytelser og tjenester etter barnevernloven regnes som et enkeltvedtak, jf. bvl. § 6-1 annet ledd.
Forvaltningsloven stiller krav til utforming og innhold i et enkeltvedtak. Vedtaket skal
som hovedregel være skriftlig, jf. § 23. Hovedregelen er at forvaltningsorganet skal
begrunne enkeltvedtaket og begrunnelsen skal gis samtidig som vedtaket treffes jf. §
24 første ledd. Det fremgår av § 25 første ledd at det i begrunnelsen skal vises til de
regler som vedtaket bygger på, med mindre parten kjenner reglene. Videre skal de
faktiske forhold som vedtaket bygger på nevnes, eventuelt henvises til tidligere framstilling, jf. § 25 annet ledd. Hovedhensyn som har vært avgjørende ved kommunens
bruk av skjønn bør nevnes ifølge bestemmelsens tredje ledd.
Forvaltningsorganet skal ifølge § 27 første ledd første punktum underrette partene
om vedtaket så snart som mulig. Begrunnelsen bør ifølge § 27 annet ledd første
punktum gjengis i underretningen om vedtaket. Etter bestemmelsens tredje ledd første punktum skal underretningen gi opplysninger om klageadgang, klagefrister, klageinstans og nærmere fremgangsmåte ved klage, samt om retten til å se sakens dokumenter jf. fvl. § 18.
Klage
Et enkeltvedtak kan påklages av en part eller en annen med rettslig klageinteresse i
saken, jf. § 28 første ledd. Klagen vil først behandles i det organet som fattet det på-
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klagede vedtaket. Ved behandlingen i dette organet, underinstansen, kan vedtaket
oppheves, endres eller opprettholdes jf. forvaltningsloven § 33. Dersom underinstansen opprettholder vedtaket skal vedtaket sendes til klageinstansen, som kan foreta
en ny og selvstendig vurdering av saken7. Videre følger det av fvl. § 29 at klage må
fremsettes innen 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket kom fram til vedkommende part.

3.2.2 Barnevernloven
Barnevernets arbeid er regulert av barnevernloven med tilhørende forskrifter.
Loven skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid.
Loven skal bidra til at barn og unge møtes med trygghet, kjærlighet og forståelse og at alle barn og unge får gode og trygge oppvekstvilkår, jf. bvl. §1-1.
I denne rapporten undersøker vi prosessen fra barnevernet mottar en melding om
bekymring til barneverntjenesten eventuelt undersøker saken og vurderer om det er
behov for tiltak fra barnevernet.
Krav til forsvarlighet
Av barnevernloven § 1-4 fremgår det at ”tjenester og tiltak etter denne loven skal
være forsvarlige”. Forsvarlighetskravet ble lovfestet ved endringer i barnevernloven i
2014:
Forsvarlighetskravet innebærer at tjenestene må holde tilfredsstillende kvalitet,
ytes i tide og i et tilstrekkelig omfang. Det handler blant annet om hva som er
god barnevernfaglig praksis, som igjen bygger på oppdatert kunnskap og allmenngyldige samfunnsetiske normer. Forsvarlighetskravet vil med andre ord
endre seg over tid i takt med utvikling av ny kunnskap og kompetanse 8.
Dette var et viktig bidrag for å styrke kvaliteten i barneverntjenestens arbeid, og
kommunene må i større grad kunne dokumentere at tjenesten er i tråd med lovens
bestemmelser.
Barnets rett til medvirkning
Barnevernloven § 1-6 gir alle barn som er i stand til å danne egne synspunkt rett til å
medvirke i forhold som vedrører barnet. Barneverntjenesten skal sikre at barnet får
tilstrekkelig og tilpasset informasjon, og det skal tilrettelegges for at barnet får uttrykket sine synspunkt. Det fremgår videre at barnet skal bli lyttet til og at barnets synspunkter skal vektlegges i samsvar med barnets alder og modenhet.
Hensynet til barnets beste
Barnevernlovens kapittel 4 innleder med § 4-1 Hensynet til barnets beste. Det fremgår av denne paragrafen at barnevernet skal legge avgjørende vekt på å finne tiltak
som er til det beste for barnet.

7

Grimstad & Halvorsen, Forvaltningsloven i kommunene, s. 459
Prop.106.L (2012-2013), Endringer i barnevernloven, s.48, hentet fra
https://www.regjeringen.no/contentassets/7d0ea1b89cc54939b17e69a20d5f7b48/no/pdfs/prp201220130106000dddpdfs.pdf
8
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Kommunens oppgaver
Kommunen skal følge nøye med i de forhold barn lever under, og barneverntjenesten
har spesielt ansvar for å avdekke omsorgssvikt, adferds-, sosiale og emosjonelle
problemer så tidlig at varige problemer kan unngås. Kommunen skal utføre de oppgaver som ikke er lagt til et statlig organ, og barneverntjenesten har ifølge § 2-1 femte ledd ansvar for følgende:
-

gi råd og veiledning
treffe vedtak i henhold til loven
forberede saker for behandling i fylkesnemnda
iverksette og følge opp tiltak

Det fremgår av § 2-1 annet ledd, at kommunen skal ha en internkontroll for å sikre at
oppgavene utøves i samsvar med loven. Internkontroll betyr i denne sammenheng
«systematiske tiltak som skal sikre at barneverntjenestens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av
lov om barneverntjenester».
Forskrift om internkontroll etter barnevernloven gir nærmere bestemmelser om innholdet i internkontrollen. Omfang og utforming skal tilpasses den enkelte barneverntjeneste, men kommunen skal som minimum kunne:
a) beskrive hvordan barneverntjenesten er organisert, samt barneverntjenestens hovedoppgaver og mål, herunder mål for forbedringsarbeidet. Det skal
klart fremgå hvordan ansvar, oppgaver og myndighet er fordelt,
b) sikre at arbeidstakerne har tilgang til og kunnskap om aktuelle lover og forskrifter som gjelder for barneverntjenesten,
c) sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter innenfor
fagområdet, samt om barneverntjenestens internkontroll,
d) sørge for at arbeidstakerne og oppdragstakerne medvirker slik at samlet
kunnskap og erfaring utnyttes,
e) gjøre bruk av erfaringer fra barn og foreldre til forbedring av barneverntjenesten,
f) skaffe oversikt over områder i barneverntjenesten hvor det er fare for svikt
eller mangel på oppfyllelse av myndighetskrav,
g) utvikle, iverksette, kontrollere, evaluere og forbedre nødvendige prosedyrer,
instrukser, rutiner eller andre tiltak for å avdekke, rette opp og forebygge
overtredelse av barnevernlovgivningen,
h) foreta systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å
sikre at den fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring i barneverntjenesten, jf. forskrift om internkontroll § 4.
Kommunens økonomiske ansvar for barneverntjenesten
Av § 9-1 første ledd fremgår det at den enkelte kommune skal sørge for de bevilgninger som er nødvendige for at kommunen skal kunne yte tjenester og tiltak etter
barnevernloven.
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Kostnader som omfatter tjenesten og tiltak skal dekkes av den kommunen som er
ansvarlig for å yte tjenesten eller iverksette tiltaket9, jf. barnevernloven § 9-1 annet
ledd.
Meldinger til barneverntjenesten
For at barneverntjenesten skal ha mulighet til å hjelpe barn og unge til rett tid, er de
avhengig av informasjon fra andre. Både privatpersoner og offentlige instanser kan
melde fra til barnevernet dersom de er bekymret for et barn. Opplysningsplikten gjelder også for den kommunale barneverntjenesten dersom en familie flytter til en annen kommune.
Bekymringen kan overleveres skriftlig eller muntlig, over telefon eller ved personlig
fremmøte. Meldinger fremsatt av privatpersoner kan være anonyme.
Offentlige instanser, som for eksempel skole, barnehage og helsepersonell, har plikt
til å varsle barnevernet i følgende tilfeller:
a) når det er grunn til å tro at et barn blir eller vil bli mishandlet, utsatt for alvorlige
mangler ved den daglige omsorgen eller annen alvorlig omsorgssvikt,
b) når det er grunn til å tro at et barn har en livstruende eller annen alvorlig sykdom eller skade og ikke kommer til undersøkelse eller behandling, eller at et
barn med nedsatt funksjonsevne eller et spesielt hjelpetrengende barn ikke får
dekket sitt særlige behov for behandling eller opplæring
c) når et barn viser alvorlige atferdsvansker i form av alvorlig eller gjentatt kriminalitet, misbruk av rusmidler eller annen from for utpreget normløs atferd,
d) når det er grunn til å tro at et barn blir eller vil bli utnyttet til menneskehandel,
jf. bvl. § 6-4 første ledd.
Opplysningsplikten er begrenset til de mer alvorlige tilfellene, det at et barn ikke lever
under optimale forhold – vil ikke være nok til å utløse opplysningsplikten10.
Barneverntjenesten skal snarest, og senest innen en uke, gjennomgå innkomne meldinger og vurdere om meldingen skal følges opp med undersøkelse etter § 4-3, jf. § 4.2 første ledd.
Dersom meldingen henlegges uten videre undersøkelse, skal barneverntjenesten
begrunne dette skriftlig. Barneverntjenestens beslutning om å henlegge en bekymringsmelding kan ikke påklages, da dette ikke er et enkeltvedtak11.
Tilbakemelding til melder
Barneverntjenesten skal gi tilbakemelding til den som har sendt bekymringsmeldingen, om at meldingen er mottatt. Tilbakemeldingen skal sendes innen tre uker, jf.
§ 6-7a første ledd. En slik tilbakemelding kan unnlates dersom meldingen er åpenbart grunnløs eller i andre tilfeller der særlige hensyn taler mot å gi tilbakemelding.
Dersom meldingen er fremsatt av en offentlig instans, skal tilbakemeldingen også
inneholde informasjon om det er iverksatt videre undersøkelse, jf. § 6-7a annet ledd.
9

Vennesla har som vertskommune fått delegert myndighet til å yte tjenesten og iverksette tiltak på vegne av samarbeidskommunene. Hvordan kostnadene fordeles mellom de tre kommunene fremgår av «Avtale om barnevernsamarbeid mellom kommunene Evje og Hornnes, Iveland og Vennesla».
10
Bufdir, Saksbehandlingsrundskrivet, hentet fra https://www.bufdir.no/Barnevern/Fagstotte/saksbehandlingsrundskrivet/#83
11
Bufdir, Saksbehandlingsrundskrivet, hentet fra https://www.bufdir.no/Barnevern/Fagstotte/saksbehandlingsrundskrivet/#87
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Undersøkelser
Dersom det ved meldingsavklaring blir vurdert at det er behov for videre undersøkelse, skal denne gjennomføres snarest og vanligvis innen tre måneder. I særlige tilfeller kan fristen forlenges til seks måneder, jf. § 6-9. Etter § 4-3 første ledd er det tilstrekkelig at barnevernet har rimelig grunn til å anta at barnet har behov for tiltak etter
loven for at det skal opprettes en undersøkelsessak.
Når barneverntjenesten har besluttet å starte opp en undersøkelse, innkaller saksbehandler foreldre eller andre voksenpersoner til samtale eller sender ut varsel om
hjemmebesøk for å informere om bakgrunnen for undersøkelsen og veien videre.
Foreldre, eller den barnet bor hos, kan ikke motsette seg en slik undersøkelse, men
det understrekes i § 4-3 annet ledd at undersøkelsen skal gjennomføres slik at den
minst mulig skader noen som den berører og undersøkelsen skal ikke være mer omfattende enn nødvendig. Hensikten med undersøkelsen er å kartlegge barnets hjelpe- og omsorgsbehov og gi barneverntjenesten grunnlag for å kunne vurdere om det
er behov for tiltak etter barnevernloven.
I tråd med forvaltningsloven § 17, må barneverntjenesten påse at saken er tilstrekkelig belyst før det fattes et vedtak i saken. I undersøkelsesperioden har barneverntjenesten mulighet til å foreta hjemmebesøk, ha samtaler med barn og foresatte og hente inn informasjon fra instanser som kjenner barnet og barnets familie. Barnevernet
har også anledning til å engasjere en sakkyndig og kan i særlige tilfeller kreve at barnet undersøkes på sykehus eller ved annen relevant institusjon. Det er viktig at barneverntjenesten i tilstrekkelig grad dokumenterer det som er av betydning for saken.
Slik det fremgår av barnevernloven § 1-6 vedrørende barns rett til medvirkning, skal
barneverntjenesten alltid snakke med barnet – dette med mindre hensynet til barnets
beste tilsier noe annet12. Det fremgår videre av § 6-3 at barn som har fylt 7 år, og
yngre barn som er i stand til å danne egne synspunkt, skal informeres og gis anledning til å uttale seg i en sak hvor han eller hun berøres. Det skal fremgå av vedtaket
hva som er barnets synspunkt samt hvilken vekt barnets mening er tillagt, jf. 6-3a.
Undersøkelsen kan konkludere med henleggelse på bakgrunn av at vilkårene ikke er
til stede for å sette inn tiltak etter kapittel 4, det kan settes frem vedtak om hjelpetiltak
etter § 4-4 eller det kan oversendes forslag om vedtak til fylkesnemnda etter § 4-12.
Barneverntjenestens arbeid med undersøkelsen skal dokumenteres i et enkeltvedtak.
Dette gjelder uavhengig av undersøkelsens konklusjon, jf. bvl. § 4-3 sjette ledd. Forvaltningsloven stiller krav til utforming og innhold i et enkeltvedtak, se punkt. 3.2.1. I
tillegg stiller barnevernloven § 6-3a spesielle krav til begrunnelsen for vedtak fra
kommunale barneverntjenester. Som allerede nevnt i avsnittet over, skal det fremgå
av vedtaket hva som er barnets synspunkt og hvilken vekt barnets mening er tillagt.
Videre skal det fremgå hvordan barnets beste er vurdert, jf. bvl § 6-3a annet
punktum.
Dersom undersøkelsen henlegges som følge av at familien ikke ønsker hjelpetiltak13,
kan barneverntjenesten henlegge saken med bekymring. Barneverntjenesten kan i

12

13

Bufdir, Saksbehandlingsrundskrivet, hentet fra https://www.bufdir.no/Barnevern/Fagstotte/saksbehandlingsrundskrivet/#93
Hjelpetiltak etter barnevernloven § 4-4 skal som hovedregel være frivillige.
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slike tilfeller gjenåpne saken etter seks måneder uten at det kommer inn en ny bekymringsmelding14.
Som nevnt under avsnittet om meldinger, skal barneverntjenesten gi tilbakemelding
til melder om at meldingen er mottatt. Dersom meldingen er fremsatt av en offentlig
instans, skal den også inneholde opplysninger hvorvidt det har blitt opprettet en undersøkelsessak. Det fremgår videre av § 6-7a tredje ledd at dersom det er åpnet en
undersøkelsessak, skal barneverntjenesten gi en ny tilbakemelding til offentlig melder
når undersøkelsen er gjennomført. Tilbakemeldingen skal sendes innen tre uker og
opplyse om det iverksettes tiltak for barnet/familien. Barneverntjenesten kan gi opplysninger om hvilke tiltak som eventuelt iverksettes dersom det er nødvendig at melder har kjennskap til dette av hensyn til sin videre oppfølging av barnet, jf. § 6-7a
fjerde ledd.
Taushetsplikt
Enhver som utfører tjenester etter barnevernloven har taushetsplikt etter forvaltningsloven §§ 13 til 13e. Taushetsplikten omfatter også fødested, fødselsdato, personnummer, statsborgerskap, yrke, bopel med videre, jf. barnevernloven § 6-7 annet
ledd. Dersom den som har krav på taushet samtykker til at opplysningene kan gjøres
kjent for andre, oppheves taushetsplikten så langt samtykke gjelder, jf. forvaltningsloven § 13a nr.1.
Barneverntjenestens adgang til å gi opplysninger til andre forvaltningsorgan fremgår
av forvaltningsloven og barnevernloven § 6-7 tredje ledd:
Opplysninger til andre forvaltningsorganer, jf. forvaltningsloven § 13 b nr. 5 og
6, kan bare gis når dette er nødvendig for å fremme barneverntjenestens, institusjonenes, senteret for foreldre og barns eller omsorgssenteret for mindreåriges oppgaver, eller for å forebygge vesentlig fare for liv eller alvorlig skade
for noens helse.

3.2.3 Kommuneloven
Det følger av kommunelovens § 23 første ledd at administrasjonssjefen er øverste
leder for den samlede kommunale administrasjon, med de unntak som følger av lov,
og innenfor de rammer som settes av kommunestyret.
Administrasjonssjefen skal ifølge bestemmelsens annet ledd annet punktum sørge
for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll. I dette ligger det at administrasjonssjefen har det overordnede ansvaret for at kommunen har etablert et velfungerende internkontrollsystem, og rådmannen har dermed et selvstendig lovfestet
ansvar for internkontroll med administrasjonen i kommunen.

14

Bufdir, Sakbehandlingsrundskrivet, https://www.bufdir.no/Barnevern/Fagstotte/saksbehandlingsrundskrivet/#97
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3.2.4 Arkivloven og forskrift om offentlige arkiv
Kommunen har ifølge lov om arkiv § 6 plikt til å holde arkiv. Ifølge bestemmelsen skal
arkivet være ordnet og innrettet for å sikre dokumenter som informasjonskilder for
sanntid og ettertid.
Samtlige dokumenter som kommer inn under definisjonen av arkiv i arkivlovens § 2
og som ikke omfattes av arkivbegrensning etter forskrift om offentlige arkiv § 14, skal
arkiveres. I arkivloven § 2 defineres arkiv som dokumenter som blir til som ledd i en
virksomhet.

3.3

Kommunale avtaler, retningslinjer og rutiner

I tillegg til lovverket som er beskrevet i tidligere avsnitt, vil også kommunale avtaler
og retningslinjer være sentrale når vi skal se nærmere på Midt-Agder barneverntjeneste.

3.3.1 Avtale om barnevernsamarbeid mellom kommunene Evje og
Hornnes, Iveland og Vennesla
Fra 01.01.15 har kommunene Evje og Hornnes, Iveland og Vennesla samarbeidet
om barneverntjenester. «Avtale om barnevernsamarbeid mellom kommunene Evje
og Hornnes, Iveland og Vennesla» regulerer samarbeidet. Vennesla er vertskommune, mens Evje og Hornnes og Iveland er samarbeidskommuner.
Samarbeidet skal utføre de oppgavene kommunen har i forhold til lov om barneverntjenester, og samarbeidets formål er å skape en god barneverntjeneste til innbyggerne i de tre kommunene.
Samarbeidskommunene har delegert beslutningsfullmakt innen barnevernområdet til
barnevernleder. Delegasjonen omfatter enkeltsaker uten prinsipiell betydning. Videre
fremgår det av samarbeidsavtalen at administrative forhold for øvrig delegeres til
rådmannen i vertskommunen.
Når det gjelder økonomi står det følgende i samarbeidsavtalen:
1. Kostnadene fordeles etter tjeneste 1902 og 2441 (i henhold til Vennesla kommunes kontoplan; kuratorkostander) etter relativt andel innbyggere 0-17 år
01.01 hvert år.
2. Utgifter til barneverntiltak i og utenfor hjemmet knyttet til det enkelte barn
(funksjon 251,252) belastes den kommunen barnet er hjemmehørende i og er
ikke gjenstand for fordeling.
3. Videre får hver kommune et påslag for kjøp av tjenester. Påslaget indeksreguleres årlig i tråd med deflator brukt i revidert statsbudsjett 01.01.
Videre fremgår det at det skal lages en felles måneds- og årsrapport for samarbeidet.
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3.3.2 Rutinehåndbok for Midt-Agder barneverntjeneste
Midt-Agder barneverntjeneste har utarbeidet en egen rutinehåndbok. Revisjonen har
fått informasjon om at håndboken oppdateres fortløpende med hensyn til endringer i
lovverket. Rutinehåndboken inneholder blant annet følgende:
-

Organisering av Midt-Agder barneverntjeneste
Overordnet mål og verdigrunnlag
Barneverntjenestens internkontroll
Administrative rutiner
Saksbehandlingsrutiner

Alle ansatte har plikt til å rapportere avvik fra myndighetskrav og interne kvalitetskrav
som er beskrevet i rutinehåndboka.

3.4

Helsetilsynets rapport - Det å reise vasker øynene

Rapporten «Det å reise vasker øynene – gjennomgang av 106 barnevernsaker» ble
publisert i desember 2018. Statens helsetilsyn hadde fått i oppdrag fra Barne– og
likestillingsdepartementet om å gjennomgå et utvalg barnevernssaker som hadde ført
til akuttiltak eller omsorgsovertakelse. I rapporten har Statens helsetilsyn gjennomgått barneverntjenestenes og fylkesnemndenes arbeid med 106 barn fra ulike deler
av landet15 og sett nærmere på kvaliteten i arbeidet.
Overordnet viser rapporten følgende:
Vi finner stor grad av variasjon når vi vurderer om barneverntjenestens arbeid
er i tråd med god praksis. Det er saker som viser god praksis hvor det fremgår
tydelig at barnets beste er i sentrum gjennom hele prosessen, og at barneverntjenesten gjør god bruk av sin kompetanse til å vurdere barnets og familiens behov. Andre saker, og mange saker, viser store mangler når det gjelder
faglige vurderinger og tydelighet i beslutninger16.
I Helsetilsynets gjennomgang har de undersøkt prosessen fra det kommer inn melding om bekymring til det fattes vedtak i fylkesnemnda. I dette forvaltningsrevisjonsprosjektet har revisjonen avgrenset undersøkelsen til å omhandle meldinger og undersøkelser, og vi gjør derfor rede for sentrale funn knyttet til dette.
For arbeidet med meldinger fremgår det følgende av rapportens sammendrag:
Barneverntjenestene henlegger ikke alvorlige bekymringsmeldinger, men ikke
alle meldingenes tema følges opp i tråd med alvoret. Andre instanser rundt
barnet som skole, helsestasjon og BUP er sentrale i å avdekke bekymring for
barnet. Dette gjelder både som meldere av første melding, men også som viktige meldere av bekymring gjennom hele saksforløpet17.
15

I Statens helsetilsyn sin gjennomgang har det ikke blitt plukket ut saker fra Agder.
Statens helsetilsyn, Det å reise vasker øynene – gjennomgang av 106 barnevernsaker, s. 5. Hentet fra
https://www.helsetilsynet.no/globalassets/opplastinger/publikasjoner/rapporter2019/helsetilsynet_rapport_unummerert_gjennom
gang_106_barnevernsaker.pdf
17
Statens helsetilsyn, Det å reise vasker øynene - gjennomgang av 106 barnevernssaker, s. 6. Hentet fra
https://www.helsetilsynet.no/globalassets/opplastinger/publikasjoner/rapporter2019/helsetilsynet_rapport_unummerert_gjennom
gang_106_barnevernsaker.pdf
16
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Når det gjelder barneverntjenestens undersøkelser fremkommer det at de aller fleste
undersøkelsene inneholder omfattende informasjon om både barnet og familien. Det
gjennomføres samtaler og hentes inn opplysninger fra relevante instanser.
I flere saker er det gjort vurderinger og analyser av all informasjon slik at bekymringstema er godt belyst. I om lag halvparten av undersøkelsen er det
mangler knyttet til oppsummering og analyse av den informasjonen som er
framkommet i undersøkelsen. Dette fører til at alvorlig informasjon glipper, og
ikke leder til hjelpetiltak som er tilpasset barnets og familiens situasjon18.
I undersøkelsesperioden er det sentralt å snakke med barnet. Det fremgår at barneverntjenestene i stor grad snakker med barna, men at det de forteller tillegges liten
vekt i mange saker. Videre er også andre tjenester og samfunnssektorer viktige for å
kunne avdekke bekymring for barn og unge, samt for å kunne gi en god tverrfaglig
oppfølging av barnet/familien. Rapporten viser imidlertid at samarbeidet med andre
instanser synes å være tilfeldig og uformelt.

18

Statens helsetilsyn, Det å reise vasker øynene; gjennomgang av 106 barnevernssaker, s. 6. Hentet fra
https://www.helsetilsynet.no/globalassets/opplastinger/publikasjoner/rapporter2019/helsetilsynet_rapport_unummerert_gjennom
gang_106_barnevernsaker.pdf
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4 OM BARNEVERNTJENESTEN
I dette kapitlet vil vi se nærmere på Midt-Agder barneverntjeneste. Innledningsvis
gjør vi kort rede for ansvarsfordelingen mellom kommune og stat når det gjelder barneverntjenester.

4.1

Ansvarsfordeling i barnevernet

Kommunale og statlige barnevernmyndigheter innehar ulike oppgaver, ansvarsområder og roller19:
Det kommunale barnevernet
Alle kommuner skal ha en barneverntjeneste som utfører det daglige arbeidet etter
barnevernloven. Barneverntjenesten har ansvar for at de barn som oppholder seg i
kommunen får den hjelpen de har behov for. Dette innebærer blant annet:
- Gjennomgå bekymringsmeldinger
- Gjennomføre undersøkelser, utredninger og kartlegginger
- Gi råd og veiledning
- Vedtak om frivillige hjelpetiltak
- Midlertidige vedtak i akuttsituasjoner
- Forberede saker for behandling i fylkesnemnda
- Godkjenne og føre tilsyn med fosterhjem
- Iverksette tiltak og følge opp barn som mottar hjelp fra barnevernet
Alle barn og familier har krav på de samme tjenestene uavhengig av hvilken kommune de bor i. For å imøtekomme dette, har flere mindre kommuner i dag valgt å samarbeide om tjenesten gjennom interkommunale samarbeid.
Det statlige barnevernet
Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) består av fem regionale barnevernmyndigheter med en sentral barnevernmyndighet, barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Disse har ansvar for følgende:
Bufetat
- Etablering og drift av institusjon
- Godkjenning av private og kommunale institusjoner
- Bistå barneverntjenestene i kommunen med plassering av barn utenfor hjemmet
- Bistå kommunene med rekruttering og formidling av fosterhjem
- Ansvar for å gi fosterhjem opplæring og veiledning
Bufdir
- Lovtolkninger
- Bestilling og formidling av forskning og kunnskapsoppsummeringer
- Utarbeidelse av faglige veiledere og retningslinjer
- Klageinstans i saker om godkjenning av private og kommunale institusjoner

19

Bufdir, Organisering og oppgaver, hentet fra https://www.bufdir.no/Barnevern/Om_barnevernet/Organisering_og_oppgaver/
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Fylkesnemnda for barnevern og sosialsaker
Fylkesnemnda for barnevern og sosialsaker er et forvaltningsorgan som har avgjørelsesmyndighet i blant annet omsorgsovertakelsessaker og saker som gjelder
tvangsinngrep. Avgjørelser fattet av nemnda kan klages inn for tingretten.
Fylkesmannen
Fylkesmannen plikter å føre tilsyn med barnevernvirksomheten i kommunene. Fylkesmannen skal se til at barneverntjenestene utfører sine oppgaver i tråd med barnevernloven og sørge for at kommunene får råd og veiledning.
Fylkesmannen er også klageinstans for enkeltvedtak fattet etter barnevernloven.

4.2

Midt-Agder barneverntjeneste

Barneverntjenestene i Vennesla, Evje og Hornnes og Iveland ble slått sammen til en
felles barneverntjeneste i 2015. Samarbeidet er organisert som et administrativt
vertskommunesamarbeid etter kommuneloven § 28-1b, hvor Vennesla er vertskommune og Evje og Hornnes og Iveland er samarbeidskommuner. Samarbeidet er regulert gjennom «Avtale om barnevernsamarbeid mellom kommunene Evje og Hornnes,
Iveland og Vennesla». Denne er det redegjort for nærmere i kapittel 3.3.1.
Tjenesten har lokaler i Vennesla der alle ansatte har kontorplass. De har i tillegg to
kontorer i Evje og Hornnes kommune som de bruker til samtaler. Bakgrunnen for dette er at brukerne fortsatt skal føle at barneverntjenesten er nære, selv om de inngår i
et interkommunalt samarbeid.
Barneverntjenesten ledes av barnevernleder og er organisert etter spesialiserte områder:
Mottak- og undersøkelsesgruppen
Denne gruppen har ansvar for alle nye henvendelser/meldinger til barneverntjenesten. Meldinger avklares og det konkluderes enten med henleggelse eller at det iverksettes undersøkelse. Dersom undersøkelsen viser at det er behov for tiltak fra barnevernet, overføres saken videre til tiltaksgruppen eller barn under omsorgsgruppen.
Tiltaksgruppen
Tiltaksgruppen har ansvar for saker der barneverntjenesten har konkludert med at
det er nødvendig/tilstrekkelig med tiltak knyttet til barnets/familiens nettverk. Tiltakene
kan være rettet mot å bedre/endre foreldrefunksjoner eller de kan være knyttet direkte mot barnets fungering.
Ungdomsgruppen
Ungdomsgruppen har ansvar for ungdom mellom 13-23 år. Gruppen veileder blant
annet i forhold til utdanning og arbeid, rus med videre.
BUO gruppen (Barn under omsorg)
Denne gruppen har ansvar for saker hvor barneverntjenesten har overtatt daglig omsorg. Dette innebærer oppfølging av barnet i institusjon eller fosterhjem og oppfølging
med foreldre.

23

16/19 Forvaltningsrevisjonsrapport Midt-Agder barneverntjeneste - 18/08118-10 Forvaltningsrevisjonsrapport Midt-Agder barneverntjeneste : Forvaltningsrevisjon av Midt-Agder barneverntjeneste -Signert versjon

Agder Kommunerevisjon IKS
De ansatte som jobber i de ulike gruppene jobber med saker fra alle de tre kommunene. I denne rapporten vil vi særlig se nærmere på arbeidet til mottaks- og undersøkelsesgruppen.
Barneverntjenesten har i tillegg en samarbeidsavtale med barnevernvakten i Kristiansand. Barnevernvakten er barnevernets akuttberedskap på kveldstid og helger,
og har i hovedoppgave å hjelpe barn og familier i krise. Barnevernvakten skal også
bistå kommunene hvis det er behov for akuttplassering på dagtid, avklaring av alvorlige meldinger og utføre kontrolloppdrag i enkeltsaker etter avtale20.
Bemanning
Ved utgangen av 2018 hadde Midt-Agder barneverntjeneste 25 ansatte fordelt på 22,
6 årsverk.
Bemanning Midt-Agder barneverntjeneste
Årsverk

2015
22,4

2016
22,6

2017
22,6

2018
22,6

Tabell 1: Bemanning Midt-Agder barneverntjeneste

Til KOSTRA rapporteres det inn 16,8 årsverk for Vennesla kommune. Det er som
nevnt ingen faste saksbehandlere som jobber spesielt mot kommunen, alle ansatte i
barneverntjenesten kan få tildelt saker i Vennesla kommune.
Barnevernleder forteller at dagens ressurssituasjon oppleves som noe krevende. Siden barnevernssamarbeidet ble etablert har saksmengden økt, men bemanningen
har ikke økt tilsvarende. Videre opplyser barnevernleder at antall saker per saksbehandler er høy sammenlignet med andre kommuner. Det presiseres imidlertid at barneverntjenesten har dyktige ansatte som strekker seg langt for at de skal oppfylle
lovkrav og holde seg innenfor tidsfristene.
Det fremgår også av barneverntjenestens årsmelding for 2018 at det har vært utfordringer knyttet til bemanningssituasjonen. De hadde da en del sykemeldinger, og barnevernleder forteller at i en periode hadde de et sykefravær på opp mot 20 % for
saksbehandlerne. Dette førte til at noen familier måtte vente lengre på å få en saksbehandler eller at familier måtte bytte saksbehandlere oftere enn det som ønskelig.
I tillegg påpekes det i årsmeldingen at Midt-Agder barnevern mistet mange ansatte til
barneverntjenesten i Kristiansandregionen løpet av året. Av totalt 25 ansatte sluttet 6
faste ansatte og 2 vikarer. Det fremgår at dette blant annet kan skyldes andre arbeidsoppgaver, kortere reisevei eller andre arbeidsbetingelser21.
Kompetanse
Barnevern er et bredt og komplekst fagfelt hvor det stilles høye krav til kompetanse.
Samtidig som kravet til kompetanse er stort, er feltet hele tiden i utvikling med nye
metoder, holdninger og trender.

20

Barnevernvakten, Hva er barnevernvakten? Hentet fra http://barnevernvakten.no/hva-er-barnevernvakten
Midt- Agder barneverntjeneste, Årsrapport Midt-Agder barnevern 2018, hentet fra
http://159.171.48.136/eInnsynEvje/Dmb/ShowDmbDocument?mId=125&documentTypeId=MI
21
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Midt-Agder barneverntjeneste har godt kvalifiserte ansatte. Alle ansatte, bortsett fra
en, har minimum 3-årig høyskole-/universitetsutdannelse. I tillegg har noen få utdannelse på masternivå, mens noen er under utdannelse på masternivå. Videre opplyser
barnevernleder at mange ansatte også har tilleggsutdannelser innen blant annet
juss, språk og helse. Internt i barneverntjenesten har de fokus på å kontinuerlige videreutvikle sin kompetanse og holde seg oppdatert på nye krav og føringer som
kommer fra departementet.
I 2018 opprettet Fylkesmannen et læringsnettverk der alle barnevernledere i Agder
deltar. Hensikten med nettverket er å videreutvikle tjenestene, og det ble besluttet å
satse på felles kompetanseheving for alle ansatte med fokus på å sikre relevante
områder innenfor forsvarlig saksbehandling i tjenesten.

25
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5 UTVIKLING I BARNEVERNSAKER
I rapportens første problemstilling undersøker vi følgende:
Hvordan har utviklingen i barnevernsaker vært de senere årene?
Vi ser nærmere på utviklingen i bekymringsmeldinger og undersøkelser for Vennesla
kommune, Midt-Agder barneverntjeneste og landet for øvrig. Vi kommenterer også
utviklingen i ressurssituasjonen for barnevernet.
Ifølge SSB hadde Vennesla kommune 14 532 innbyggere i 2018. Av disse var 3 419
mellom 0-17 år.

5.1

Utvikling i meldinger i Vennesla kommune og Midt-Agder barneverntjeneste

For at barneverntjenesten skal ha mulighet til å hjelpe barn og unge til rett tid, er de
avhengig av informasjon fra andre. Både privatpersoner og offentlige instanser kan
melde fra til barnevernet dersom de er bekymret. I tillegg skal kommunale barneverntjenester melde fra dersom man har bekymring for en familie ved flytting fra kommunen.
Når barnevernet mottar en bekymringsmelding, må de gjennomgå meldingen og beslutte om den skal undersøkes nærmere eller henlegges. Figuren nedenfor viser utviklingen i bekymringsmeldinger (mottatte og henlagte i løpet av året) for barn og
unge bosatt i Vennesla kommune i perioden 2013-2018:
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Figur 1: Utvikling i meldinger Vennesla kommune

Figuren viser at antallet bekymringsmeldinger i Vennesla kommune har variert noe
fra år til år. Da barnevernet ble slått sammen til Midt-Agder barneverntjeneste i 2015,
sank antall mottatte meldinger noe. Det fremgår av årsrapporten for barnevernsamarbeidet at dette ble ansett å være en normal variasjon for mottatte meldinger. De
senere årene har det vært en relativt sterk økning i mottatte bekymringsmeldinger,
med en liten nedgang i 2018.
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Videre viser figuren at antall meldinger som henlegges uten undersøkelse også har
variert noe i perioden. Henleggelsesraten har vært fra 11% - 33% i årene 2013-2018.
Det må presiseres at henleggelsesraten på 33 % var i 2014, for de øvrige årene har
andelen henleggelser vært mellom 11 % - 23%. I rapportens kapittel 6 ser vi nærmere på barneverntjenestens saksbehandling av henlagte bekymringsmeldinger.
Figur 2 viser den samlede utviklingen i bekymringsmeldinger (mottatte og henlagte i
løpet av året) for Midt-Agder barneverntjeneste i 2015-2018:
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Figur 2: Utvikling i meldinger Midt-Agder barneverntjeneste

Det har vært en relativt sterk økning i antall mottatte meldinger fra året da Midt-Agder
barneverntjeneste ble etablert. I 2015 kom det som nevnt inn færre meldinger i Vennesla kommune, mens Evje og Hornnes opplevde en nedgang på over 40%. Av årsrapporten fra 2015 fremgår det at nedgangen i Evje og Hornnes skyldtes en endring i
barneverntjenestens ansvarsområdet da tjenesten tidligere jobbet med saker som
ikke ble ansett som barnevernssaker i Midt-Agder barneverntjeneste22.
I 2018 var det også nedgang i antall mottatte meldinger, dette skyldes blant annet at
Evje og Hornnes mottok langt færre meldinger enn tidligere - men også Vennesla og
Iveland mottok færre meldinger dette året.
Videre viser figuren at antall henlagte meldinger varierer noe fra år til år, andelen
henleggelser har vært mellom 14 – 20 %.

5.1.1 Utvikling i meldinger på landsbasis
Etterspørselen etter barneverntjenester er ulikt fordelt over landet, dette knyttes til
ulikheter i befolkningssammensetningen, sosiale forskjeller med videre. Det fremgår
imidlertid at barneverntjenestene på landsbasis stadig mottar flere meldinger om bekymring.

22

Et eksempel på dette er at barneverntjenesten tidligere ga økonomisk støtte, for eksempel til innkjøp av utstyr til aktiviteter,
betalte kontingenter mv. Det var ikke bekymring knyttet til omsorgen, og det ble vurdert at dette var forhold som kunne ivaretas
av andre offentlige instanser.
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Figur 3: Utvikling i meldinger på landsbasis

Ifølge barnevernsstatistikken fra Bufdir har antallet meldinger økt med 57% fra 2008
til 2017. Figuren viser at det har vært en økning i antall mottatte meldinger også i perioden 2015-2018, med en liten nedgang i 2018. En stor andel meldinger går videre
til undersøkelse i barneverntjenesten. I perioden 2015-2018 har henleggelsesraten
variert mellom 17% - 20 %23.

5.2

Utvikling i undersøkelser i Vennesla kommune og Midt-Agder
barneverntjeneste

Dersom det ved meldingsavklaring blir vurdert at saken skal undersøkes nærmere,
må barnevernet opprette en undersøkelsessak. Figuren nedenfor viser utviklingen i
undersøkelser for Vennesla kommune i perioden 2013 – 2018. Tallene er hentet fra
barneverntjenestens saksbehandlingssystem og viser konkluderte undersøkelser i
løpet av året og henlagte undersøkelser i løpet av året. Det må nevnes at en undersøkelse vanligvis skal gjennomføres i løpet av tre måneder, dette innebærer da at en
undersøkelse kan starte opp ett år og konkluderes det påfølgende året.
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Figur 4: Utvikling i undersøkelser Vennesla

Figuren viser at det har vært et varierende antall undersøkelsessaker de siste årene,
dette har sammenheng med antall bekymringsmeldinger som har gått videre til un23

Bufdir, Barnevernsstatistikk, Hentet fra https://www.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Barnevern/
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dersøkelse. Terskelen for å starte en undersøkelse skal være lav 24, og som vist i forrige avsnitt går en relativt stor del av meldingene videre til undersøkelse.
Etter endt undersøkelse kan barneverntjenesten henlegge saken eller fatte vedtak
om hjelpetiltak eller omsorgstiltak. Figuren viser at en relativt stor andel av undersøkelsene avsluttes uten videre tiltak fra barneverntjenesten. I den omtalte perioden har
henleggelsesraten variert fra 48 % - 68 %. Det kan være ulike årsaker til at sakene
henlegges etter undersøkelsen, hva som kan være bakgrunnen for dette ser vi nærmere på i kapittel 7.
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Figuren over viser den samlede utviklingen i undersøkelsessaker for Midt-Agder barneverntjeneste i perioden 2015-2018. Som tidligere nevnt har det vært en økning i
antall mottatte meldinger, og det har også vært en økning i antall åpnede undersøkelsessaker – dette sett bort fra i 2018. Figuren viser at det samlet sett er mange undersøkelser som henlegges uten videre tiltak fra barnevernet. I 2015 – 2018 har andelen henlagte undersøkelser variert mellom 50 % - 67 %.

5.2.1 Utvikling i undersøkelser på landsbasis
På landsbasis har antallet bekymringsmeldinger økt de senere årene, det samme
gjelder for andelen undersøkelsessaker som har blitt åpnet. Ifølge barnevernsstatistikken fra Bufdir fremgår det at det er store fylkesvise forskjeller i antallet barn og
unge med undersøkelsessak. Imidlertid har det vært en sterk økning i undersøkelsessaker i alle fylker fra 2003 til 2015.
Figuren nedenfor viser utviklingen i antall gjennomførte undersøkelser i løpet av året
og antallet henlagte undersøkelser i løpet av året på landsbasis:

24

Bufdir, gangen i en barnevernssak. Hentet fra
https://www.bufdir.no/Barnevern/Om_barnevernet/Gangen_i_en_barnevernssak/
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Figur 6: Utvikling i undersøkelser landet

Henleggelsesraten i perioden har forholdt seg relativt stabil, mellom 58% - 60%.

5.3

Bemanningssituasjonen i Vennesla og Midt-Agder barneverntjeneste

Tabellen nedenfor viser utviklingen i årsverk for barneverntjenesten i Vennesla kommune for årene 2013-2018. I 2015 ble Vennesla en del av Midt-Agder barneverntjeneste, og det er ikke lenger noen faste saksbehandlere som jobber mot kommunen.
Barnevernleder rapporterer likevel inn årsverk til KOSTRA.
Bemanning Vennesla
Årsverk

2013
15,3

2014
18,4

2015
16,6

2016
16,6

2017
16,8

2018
16,8

Tabell 2: Bemanning Vennesla

Neste tabell viser samlet utvikling i bemanningen for Midt-Agder barneverntjeneste:
Bemanning Midt-Agder barneverntjeneste
Årsverk

2015
22,4

2016
22,6

2017
22,6

2018
22,6

Tabell 3: Bemanning Midt-Agder barneverntjeneste

Det fremgår at barneverntjenesten har økt med 0,2 årsverk etter at barnevernssamarbeidet ble etablert.
Av årsrapporten for 2018 står det skrevet at barneverntjenesten har hatt utfordringer i
forhold til bemanningssituasjonen. I 2018 hadde de en del sykemeldinger, i tillegg til
at flere ansatte sluttet og fikk jobb i barneverntjenesten for Kristiansandsregionen.
Dette førte til at noen familier måtte vente lengre på å få en saksbehandler eller måtte bytte saksbehandlere langt oftere enn det som er ønskelig25.
Videre forteller barnevernleder at de har relativt mange saker per ansatt. Tabellen
nedenfor viser hvor mange barn med tiltak og undersøkelser det er per årsverk knyttet til saksbehandling26 i Midt-Agder barneverntjeneste. Tallene er hentet fra Budir sin
barnevernsstatistikk.
25

Midt-Agder barnevern, Årsrapport for Midt-Agder barnevern 2018, hentet fra
http://159.171.48.136/eInnsynEvje/Dmb/ShowDmbDocument?mId=125&documentTypeId=MI
26
Det presiseres imidlertid i statistikken at indikatoren ikke inkluderer tiltaksstillinger, det vil si stillinger knyttet til barneverntiltak i
eller utenfor hjemmet. Bakgrunnen for at statistikken kun sier noe saksbehandlingsstillinger er fordi det er svært ulikt hvorvidt
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Midt-Agder barneverntjeneste
Antall barn per årsverk

2015
18,6

2016
21

2017
23,5

2018
22,7

Tabell 4: Antall barn per årsverk knyttet til saksbehandling – Midt-Agder barneverntjeneste

Antall barn per årsverk kan si noe om kapasiteten i tjenesten. Ett høyt antall barn
med tiltak og undersøkelser per årsverk kan være et uttrykk for høyt arbeidspress.
Imidlertid må det presiserer at sakene i barneverntjenesten er veldig forskjellige; noen saker krever mye ressurser, mens andre saker krever mindre ressurser.
5.3.1 Bemanningssituasjonen på landsbasis
Norske barneverntjenester er organisert på ulike måter og bemanningssituasjonen
for tjenestene kan være forskjellig. I tillegg er etterspørselen etter barneverntjenester
ulikt fordelt over landet.
Dersom man skal sammenligne bemanningssituasjonen til Midt-Agder barneverntjenesten med andre, vil det være mest naturlig å se nærmere på antall barn per årsverk knyttet til saksbehandling.
Landet
Antall barn per årsverk

2015
19,8

2016
19,8

2017
19,6

2018
18,7

Tabell 5: Antall barn per årsverk knyttet til saksbehandling - Landet

Tabellen viser at Midt-Agder barneverntjeneste ligger noe over landsgjennomsnittet
når det gjelder antall barn per saksbehandler.

5.4

Oppsummering

Revisjonens gjennomgang viser at det samlet sett har vært en økning i antall mottatte
bekymringsmeldinger i Vennesla kommune de senere årene. Dette er i tråd med utviklingen i Midt-Agder barneverntjeneste og landet for øvrig. Gjennomgangen viser
videre at andelen bekymringsmeldinger som har blitt henlagt uten videre undersøkelse, har variert mellom 11% - 33%. I 2014 hadde Vennesla kommune en høyere andel
henlagte bekymringsmeldinger. Dersom man ser på henleggelsesraten for årene
2015-2018, samsvarer dette med tallene for barnevernssamarbeidet og landsbasis. I
rapportens neste kapittel ser revisjonen nærmere på bakgrunnen for at bekymringsmeldinger henlegges, og om meldingene har blitt behandlet i henhold til lovverket og
interne retningslinjer.
Antall undersøkelser som gjennomføres fra år til år avhenger av hvor mange bekymringsmeldinger som går videre til undersøkelse. I Vennesla har det vært en økning i
undersøkelsessaker i perioden 2015-2017, med en minimal nedgang i 2018. Gjennomgangen viser at en relativt stor andel (48 % - 68 %) undersøkelser henlegges
uten videre hjelp og oppfølging fra barnevernet. Dette synes å være i tråd med henleggelsesraten både for Midt-Agder barnevern og landet for øvrig. Det kan være ulike
årsaker til at undersøkelser henlegges, det kan skyldes at barneverntjenesten vurderer at det ikke er behov for hjelpetiltak, det kan være at barnet/foreldrene ikke ønsker
tjenesten har personer som er ansatt i tiltaksstillinger eller om de kjøper privat. Saksbehandlerstillinger vil dermed være mer
sammenlignbart på tvers av tjenestene.
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hjelp eller det kan være grunnet flytting. I kapittel 7 ser vi nærmere på barneverntjenestes arbeid med undersøkelser.
Avslutningsvis i kapitlet har vi sett nærmere på bemanningssituasjonen i barnevernet.
Det er ikke lenger noen faste saksbehandlere som jobber mot Vennesla kommune,
men barnevernleder rapporterer at det er 16,8 årsverk tilknyttet kommunen. Videre
viser gjennomgangen at bemanningen i Midt-Agder barneverntjeneste har økt med
0,2 årsverk siden barnevernsamarbeidet startet opp. Dersom man sammenligner antall barn pr. saksbehandler ligger Midt-Agder barneverntjeneste noe høyere enn
landsgjennomsnittet.
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6 MELDINGER TIL BARNEVERNET
I dette kapitlet vil vi se nærmere på problemstilling 2:
Har barneverntjenesten en tilfredsstillende behandling av meldinger om
bekymring?
I kapittel 5 beskrev vi utviklingen i meldinger til barneverntjenesten. I perioden 2013 –
2018 har antall mottatte meldinger variert, det samme gjelder for andelen meldinger
hvor det har blitt åpnet undersøkelsessak. I dette kapitlet vil vi se nærmere på hvordan barneverntjenesten behandler bekymringsmeldinger.
Revisjonen har gjennomgått utvalgte bekymringsmeldinger fra perioden 2015 – 2018
som har konkludert med henleggelse uten videre undersøkelse fra barneverntjenesten. Vi vil først belyse hva som er bakgrunnen for at barnevernet henlegger meldinger, og deretter ser vi nærmere på om meldinger har blitt behandlet i henhold til
krav i lovverk og barneverntjenestens egne rutiner.

6.1

Eksempler på henlagte meldinger

Revisjonen har gjennomgått halvparten (55) av bekymringsmeldingene for Vennesla
kommune som ble henlagt i perioden 2015-2018. Vi har valgt å fordele meldingene
på ulike kategorier27 for å beskrive hva som er bakgrunnen for at barneverntjenesten
har henlagt meldingene. For å sikre barnas/familienes anonymitet har vi gitt generelle
eksempler og foretatt omskrivinger der det har vært behov for det.
I de påfølgende avsnittene vil vi gjøre nærmere rede for tabell 6.

Henlagte meldinger 2015-2018
1
2
3
4
5
6

Årsak
Meldingsavklaring fører til oppklaring av meldt bekymring
Tillitt til en foresatt
Flytting/bosatt i annen kommune
Forholdet faller utenfor barnevernloven
Melding fremsatt i sjikanerende hensikt
Henlagt av praktiske årsaker

Antall
19
12
13
4
3
4

Tabell 6: Henlagte meldinger Vennesla kommune

Meldingsavklaring fører til oppklaring av meldt bekymring
19 av de henlagte meldingene velger revisjonen å plassere i kategorien som peker i
retning av at meldingsavklaring fører til oppklaring av meldt bekymring. Bakgrunnen
for at saker plasseres i denne kategorien er at bekymringen ikke anses å være så
alvorlig at den gir grunnlag for å opprette undersøkelse etter § 4-3 eller at barneverntjenesten allerede har informasjon som bidrar til å oppklare bekymringen. Følgende
eksempel illustrerer denne kategorien:
27

Revisjonen bemerker at de ulike kategoriene er utarbeidet av revisjonen og er ikke kategorier som barneverntjenesten selv operer med ved henleggelse av bekymring. Kategoriene er valgt for å kunne gi en best mulig beskrivelse av hvorfor barneverntjenesten har henlagt saken.
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En offentlig instans meldte bekymring vedrørende omsorgssituasjonen i hjemmet.
Av meldingsavklaringen fremgår det at barneverntjenesten hadde vært involvert i
familien tidligere, og at de fremsatte bekymringene allerede hadde blitt undersøkt.
Da den nye bekymringsmeldingen ikke inneholdt nye bekymringer eller ytterligere
opplysninger, valgte barneverntjenesten å henlegge meldingen uten videre undersøkelse.
Tillit til en foresatt
Revisjonen velger å plassere 12 meldinger i kategorien hvor det knyttes bekymring til
en av de foresattes omsorgsevne, men hvor det ved meldingsavklaring blir vist at
barnas omsorgsbehov blir tilstrekkelig ivaretatt av den andre foresatte. Dette er gjerne i tilfeller der de foresatte ikke bor sammen og hvor en av foreldrene har den daglige omsorgen ovenfor barna:
Barneverntjenesten mottar en bekymringsmelding fra en barneverntjeneste i en
annen kommune. Bekymringen omhandler rus hos en far, og barneverntjenesten
velger på bakgrunn av meldingens innhold å ta kontakt med mor for å avklare
samværssituasjonen. Det fremgår at barnet bor hos mor og at barnet ikke har hatt
samvær med far på lang tid. Mor opplyser at barnet ikke vil ha samvær med far
uten tilsyn i fremtiden. Barneverntjenesten vurderer at mor skjermer barnet tilstrekkelig, det er ikke bekymring knyttet til barnets omsorgssituasjon.
Flytting/bosatt i en annen kommune
13 av de gjennomgåtte bekymringsmeldingene har revisjonen valgt å plassere i kategorien som viser til at barnet ikke er bosatt i kommunen. Ifølge barnevernloven § 81 er det kommunen der barnet oppholder seg som har ansvaret for barnet. I noen
tilfeller mottar barnevernet bekymringer vedrørende barn som ikke er bosatt i kommunen, mens i andre tilfeller flytter familien før gjennomgang og konklusjon er gjennomført. Midt-Agder barneverntjeneste har praksis for å sende bekymringen videre til
barneverntjenesten i annen kommune. Det gis følgende eksempel for å illustrere
denne kategorien:
En skole melder bekymring for et barns vedvarende skolefravær, barnet
kommer til stadighet for sent på skolen. I meldingen fremkommer det også at
skolen har fått informasjon om at familien skal flytte. Barneverntjenesten velger å ta kontakt med mor for å avklare flyttingen, og får bekreftet at familien
skal flytte til en annen kommune. Som følge av dette velger barneverntjenesten å henlegge meldingen da en undersøkelse ikke ville kommet i gang før
familien flytter. Meldingen ble oversendt ny kommune.
Forholdet faller utenfor barnevernloven
Barnevernlovens formål er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan
skade deres helse og utvikling får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid.
Ikke alle bekymringer som meldes til barnevernet faller inn under barnevernloven, og
revisjonen har valgt å plassere 4 saker i denne kategorien. Nedenfor gis et eksempel
på en slik henleggelse:
Politiet meldte fra om at det hadde blitt opprettet etterforskning mot en ungdom i kommunen. En gutt var anmeldt for uaktsom kjøring på moped. Det
fremkom ikke andre forhold knyttet til barnets hjemmeforhold eller omsorgssi-
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tuasjon. På bakgrunn av sakens opplysninger valgte barneverntjenesten å
henlegge meldingen uten videre undersøkelse.
Fremsatt i sjikanerende hensikt
Gjennomgangen viser videre at 3 meldinger ble henlagt fordi barneverntjenesten
vurderte at de var fremsatt i sjikanerende hensikt:
Barneverntjenesten mottok en anonym bekymringsmelding vedrørende et
barn. Barnevernet hadde kjennskap til familien da det på et tidligere tidspunkt
hadde vært gjennomført undersøkelse. Gjennom undersøkelsen kom det blant
annet frem at det var konflikt i familien. Den nye bekymringsmeldingen var av
en slik art at barneverntjenesten vurderte at den var fremsatt i sjikanerende
hensikt, og meldingen ble henlagt som følge av dette.
Henlagt av praktiske årsaker
Videre har 4 av meldingene blitt henlagt av praktiske årsaker. Meldinger som vi har
valgt å plassere i denne kategorien er meldinger som har blitt feilregistrerte i saksbehandlingssystemet eller meldinger som har kommet inn på ufødte barn. Barneverntiltak kan som hovedregel treffes ovenfor barn under 18 år, jf. barnevernloven § 1-3
første ledd. Barneverntjenesten kan inngå et samarbeid med foreldrene også før
barnet er født, men dette krever samtykke fra mor28.

6.2

Saksbehandling av henlagte meldinger

I forbindelse med mappegjennomgangen har vi i tillegg til å undersøke bakgrunnen
for at saker ble besluttet henlagt, også valgt å se nærmere på saksbehandlingen av
henlagte meldinger. Både i lovverket og i barneverntjenestens rutinehåndbok er det
en rekke forhold som skal oppfylles i behandlingen av meldinger.
Tidsfrister
Det fremgår av barnevernloven at barneverntjenesten skal gjennomgå innkommende
bekymringsmeldinger så snart som mulig og senest innen en uke, jf. bvl § 4-2. Revisjonens gjennomgang av bekymringsmeldinger viser at barneverntjenesten har konkludert i alle meldinger innenfor lovens frist.
Det er mottaksansvarlig som har ansvar for å motta og avklare meldinger. Dersom
det er usikkerhet knyttet til meldingen, drøftes meldingen med barnevernleder. Videre
gjennomgås også noen meldinger i det ukentlige møtet med undersøkelsesgruppa.
Barnevernleder forteller imidlertid at ved meldinger som helt tydelig faller utenfor barnevernloven og som skal henlegges, vil det kun være mottaksansvarlig som er involvert i henleggelsen.
Ved revisjonens gjennomgang av henlagte bekymringsmeldinger kan vi ikke se dokumentasjon på hvorvidt meldinger har blitt drøftet med andre. Slik dokumentasjonen
foreligger i saksbehandlingssystemet fremstår det som om det kun er én person som
har vært involvert i beslutningen om å henlegge meldingen uten videre undersøkelse.

28

Bufdir, Saksbehandlingsrundskrivet, hentet fra https://www.bufdir.no/Barnevern/Fagstotte/saksbehandlingsrundskrivet/
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Tilbakemelding til melder
Barneverntjenesten skal gi tilbakemelding til melder om at barnevernet har mottatt
bekymringen, jf. bvl. § 6-7a. Dersom meldingen er fremsatt av en offentlig melder,
skal meldingen også inneholde informasjon om hvorvidt meldingen henlegges eller
det åpnes undersøkelsessak. Tilbakemeldingen skal gis innen tre uker. Revisjonens
gjennomgang viser at det i stor grad gis tilbakemelding til melder, men at dette ikke
foreligger i alle saker. I all hovedsak er tilbakemeldingen gitt innenfor lovens frist.
Av barneverntjenestens interne retningslinjer er det spesifisert at tilbakemeldingen
skal gis skriftlig. I enkelte saker er det «huket av» i saksbehandlingssystemet for at
tilbakemelding er gitt, uten at det foreligger ytterligere dokumentasjon på hva tilbakemeldingen inneholdt eller når denne ble gitt. Dette kan for eksempel være hvis
barneverntjenesten har gitt tilbakemeldingen over telefon eller i et møte.
Begrunnelse
Ved meldingsavklaring skal barneverntjenesten vurdere om meldingen skal undersøkes nærmere eller om den skal henlegges. Det fremgår av bvl. § 4-2 annet ledd at
dersom barneverntjenesten beslutter å henlegge meldingen uten videre undersøkelse, skal dette begrunnes skriftlig med faglige vurderinger. Revisjonens gjennomgang
av henlagte bekymringsmeldinger fra perioden 2015-2018 viser at det foreligger en
slik begrunnelse i alle sakene. I noen saker er dette godt begrunnet, mens i andre
saker er begrunnelsen noe begrenset.

6.3

Revisjonens oppsummering og vurdering

Agder Kommunerevisjon IKS har i dette kapitlet gjennomgått utvalgte bekymringsmeldinger for Vennesla kommune som ble besluttet henlagt i perioden 2015-2018.
Hensikten med gjennomgangen var å undersøke om Midt-Agder barneverntjeneste
har en tilfredsstillende behandling av meldinger.
Kommunen har ansvar for å forsøke å avdekke omsorgssvikt, adferds-, sosiale og
emosjonelle problemer så tidlig at varige problemer kan unngås. Det er derfor særlig
viktig at barneverntjenesten tar bekymringsmeldinger på alvor og har lav terskel for å
opprette undersøkelse. Statistikken viser at det i perioden 2015-2018 ble meldt inn til
sammen 715 bekymringer for barn og unge bosatt i Vennesla kommune. Av disse ble
110 henlagt allerede ved meldingsavklaring.
Bakgrunn for henleggelse av meldinger
Barnevernlovens § 4-3 plikter barneverntjenesten å undersøke bekymringer der det
er rimelig grunn til å anta at det foreligger forhold som kan gi tiltak etter loven. Revisjonens systematisering på kategorier viser ulike årsaker til at barneverntjenesten har
henlagt meldinger uten å åpne undersøkelsessak.
-

En stor andel av meldingene ble henlagt fordi barneverntjenesten vurderte at
de ikke ga grunnlag for å åpne en undersøkelsessak. Dette knytter revisjonen
opp mot kategoriene «meldingsavklaring fører til oppklaring av meldt bekymring», «tillitt til en av de foresatte», «forholdet faller utenfor barnevernloven»
og «fremsatt i sjikanerende hensikt» som det ble nærmere gjort rede for i kapittel 6.1.
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-

Videre viser gjennomgangen at et antall bekymringsmeldinger også ble henlagt av mer formelle årsaker. Felles for disse meldingene er at det ikke er sikkert at barneverntjenesten hadde konkludert med henleggelse dersom familiene hadde blitt boende/bodde i kommunen eller dersom barnet var født. Dette
knytter revisjonen opp mot kategoriene «flytting/bosatt i annen kommune» og
«henlagt av praktiske årsaker».

Revisjonen har ved sin gjennomgang ikke avdekket at barneverntjenesten har henlagt alvorlige meldinger ved meldingsavklaring. Som følge av dette vurderer revisjonen at barneverntjenesten har lav terskel for å sende meldinger videre til undersøkelse.
Saksbehandling av meldinger
Revisjonen har også knyttet kommentarer til selve saksbehandlingen av meldingene.
-

Ved revisjonens gjennomgang av henlagte bekymringsmeldinger kan vi ikke se
hvorvidt meldingen har blitt gjennomgått av mer enn person. Slik dokumentasjonen foreligger i saksbehandlingssystemet fremstår det som om det kun er én person som har vært involvert i beslutningen om å henlegge meldingen uten videre
undersøkelse. Det fremgår av samtale med barnevernleder at mange meldinger
drøftes enten med barnevernleder eller i møte, men det kan også forekomme tilfeller hvor kun en person gjennomgår meldingen. Revisjonen stiller spørsmål til
hvorvidt dette er forsvarlig saksbehandling og om barneverntjenesten har tilstrekkelig kontroll for å sikre at beslutninger blir tatt i tråd med gjeldende lovverk og
vedtatte målsettinger på barnevernområdet, jf. bvl. § 1-4.

-

Det fremgår av bvl. § 4-2 annet ledd at barneverntjenesten skal begrunne skriftlig
hvorfor barneverntjenesten henlegger meldingen. Dette ble tatt inn i loven ved
endringer i juli 2018, og skulle blant annet bidra til å sikre grundigere dokumentasjon i barnevernet29. Revisjonens gjennomgang viser at det foreligger en slik begrunnelse i alle sakene, men begrunnelsen som har blitt gitt har vært noe varierende. Revisjonen vil imidlertid påpeke at det synes å være en positiv utvikling i
den undersøkte perioden, og de nyeste sakene har fått en mer utdypende begrunnelse enn tidligere saker. Dette har trolig sammenheng med økt fokus på viktigheten av dokumentasjon i barnevernet.

-

Alle meldinger har blitt konkludert innenfor lovens tidsfrist, og barneverntjenesten
gir i stor grad tilbakemelding til melder om at meldingen er mottatt. I tilfeller der
melder er en offentlig instans, har barneverntjenesten også gitt informasjon om
hvorvidt det er åpnet undersøkelsessak, jf. bvl. § 6-7a. Revisjonen vurderer imidlertid at barneverntjenesten bør sikre at tilbakemeldingen gis skriftlig slik som rutinehåndboken angir. Dersom tilbakemeldingen gis over telefon, i møte eller lignende bør det dokumenteres når meldingen ble gitt, hvem som fikk tilbakemeldingen og hva det eventuelt ble opplyst om.

29

Regjeringen, Endringer i barnevernloven fra 1.juli, hentet fra https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/endringer-ibarnevernloven-fra-1.-juli/id2606170/

37

16/19 Forvaltningsrevisjonsrapport Midt-Agder barneverntjeneste - 18/08118-10 Forvaltningsrevisjonsrapport Midt-Agder barneverntjeneste : Forvaltningsrevisjon av Midt-Agder barneverntjeneste -Signert versjon

Agder Kommunerevisjon IKS

6.4

Konklusjon

Etter revisjonens vurdering viser vår gjennomgang at barneverntjenesten i all hovedsak har en tilfredsstillende behandling av meldinger. Vi har ikke funnet eksempler på
alvorlige meldinger som har blitt henlagt uten videre undersøkelse, og revisjonen
vurderer som følge av dette at barneverntjenesten har lav terskel for å sende meldinger videre til undersøkelse for å sikre at barn og unge som har behov for hjelp
fanges opp på et tidlig tidspunkt.
Revisjonen vurderer imidlertid at barneverntjenesten har forbedringspotensial knyttet
til den mer formelle delen av saksbehandlingen. Dette gjelder særlig med hensyn til
gjennomgang/konklusjon av bekymringsmeldinger der det fremstår av sakens dokumentasjon at det kun er én saksbehandler som har vært involvert i beslutningen om å
henlegge meldingen. Videre bør barneverntjenesten sikre at alle meldere får skriftlig
tilbakemelding som angitt i rutinehåndboken for Midt-Agder barneverntjeneste.
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7 UNDERSØKELSER I BARNEVERNET
I dette kapitlet vil vi se nærmere på problemstilling 3:
Har barneverntjenesten en tilfredsstillende gjennomføring av undersøkelser?
Bekymringsmeldinger som ikke henlegges skal undersøkes nærmere av barneverntjenesten. Hensikten med undersøkelsen er å kartlegge barnets hjelpe- og omsorgsbehov og den skal gi barneverntjenesten grunnlag for å vurdere om det er behov for
tiltak etter barnevernloven.
I kapittel 5 viste vi utviklingen i undersøkelsessaker i Vennesla kommune i perioden
2013-2018. Gjennomgangen viste at det har vært et varierende antall undersøkelsessaker i perioden, noe som har sammenheng med antall bekymringsmeldinger
som konkluderte med undersøkelse. Etter endt undersøkelse kan barneverntjenesten
henlegge saken eller fatte vedtak om hjelpetiltak eller omsorgstiltak. Det fremgår av
statistikken at en relativt stor andel av undersøkelsene avsluttes uten videre oppfølging og hjelp fra barnevernet.
I dette kapitlet ser vi nærmere på gjennomføringen og saksbehandlingen av utvalgte
undersøkelsessaker som konkluderte med henleggelse i perioden 2015-2018. Vi vil
først belyse hva som er bakgrunnen for at barneverntjenesten henlegger sakene,
deretter vil vi se nærmere på om undersøkelsene har blitt gjennomført i henhold til
lovkrav og barneverntjenestens egne rutiner. Det er viktig å påpeke at undersøkelser
etter barnevernloven skal gjennomføres så skånsomt som mulig og den skal ikke
gjøres mer omfattende enn nødvendig, jf. bvl § 4.3 annet ledd. Dette innebærer at
undersøkelsene revisjonen har gjennomgått er av ulikt omfang – enkelte undersøkelser har vært svært omfattende, mens andre undersøkelser har vært enklere.

7.1

Eksempler på henlagte undersøkelser

Revisjonen har gjennomgått 50 undersøkelsessaker for barn og unge i Vennesla
kommune i perioden 2015-2018. 20 av sakene er fra 2018. Vi har valgt å fordele undersøkelsene på ulike kategorier30 for å beskrive hva som er bakgrunnen for at barneverntjenesten har henlagt saken. For å sikre barnas/familienes anonymitet har vi
gitt generelle eksempler og foretatt omskrivinger der det har vært behov for det. I de
påfølgende avsnittene vil vi gjøre nærmere rede for tabell 7.

1
2
3
4

Henlagte undersøkelser 2015-2018
Årsak
Undersøkelsen fører til oppklaring av meldt bekymring
Oppfølgingsbehovet blir ivaretatt av en annen instans
Foresatte/barn ønsker ikke tiltak eller videre oppfølging
Flytting/bosatt i annen kommune

Antall
24
16
7
3

Tabell 7: Henlagte undersøkelser Vennesla kommune

30

Revisjonen bemerker at de valgte kategoriene er utarbeidet av revisjonen og er ikke kategorier som barneverntjenesten selv
operer med ved henleggelse. Kategoriene er valgt for å kunne gi en best mulig beskrivelse av hvorfor barneverntjenesten har
henlagt undersøkelsen.
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Undersøkelsen fører til oppklaring av meldt bekymring
Revisjonen har valgt å plassere 24 saker i kategorien hvor undersøkelsen henlegges
fordi den fremsatte bekymringen oppklares i løpet av undersøkelsesperioden. Barneverntjenesten viser gjennom sin undersøkelse at omsorgen for barnet er god nok og
at familien ikke vurderes å være i behov av videre oppfølging eller tiltak fra barneverntjenesten. Følgende eksempel illustrerer saker plassert i denne kategorien:
Barneverntjenesten mottok en bekymringsmelding fra en instans i kommunen.
Melder var bekymret for familiens økonomiske situasjon og hvordan dette preget hjemmet. Foreldrene var sykmeldt og familien hadde ikke midler til de mest
nødvendige utgiftene, og hadde som følge av dette søkt om sosial nødhjelp.
På bakgrunn av meldingen og barneverntjenestens kjennskap til familien fra
tidligere, ble det besluttet å iverksette undersøkelse for å kartlegge barnas
omsorgssituasjon og familiens behov for hjelp. I undersøkelsesperioden hadde
barnevernet samtaler med foreldrene, det ble foretatt hjemmebesøk og det ble
innhentet informasjon fra relevante instanser. Etter endt undersøkelse vurderte barneverntjenesten at det ikke var grunnlag for å iverksette tiltak i familien
da de ikke hadde bekymringer knyttet til barnas omsorgssituasjon. Meldingen
omhandlet familiens økonomiske situasjon, og ved undersøkelsens slutt var
disse forholdene i bedring gjennom et tettere samarbeid med NAV.
Oppfølgingsbehovet blir ivaretatt av en annen instans
I noen tilfeller viser undersøkelsen at barnet/familien har behov for oppfølging og
hjelp, men at dette oppfølgingsbehovet best kan ivaretas av andre instanser. Dette
kan være fordi barneverntjenesten ikke har passende tiltak eller tilstrekkelig kompetanse til å gi den hjelpen som barnet/familien har behov for. Revisjonen har valgt å
plassere 16 saker i denne kategorien. Nedenfor gis det et eksempel på dette:
Barneverntjenesten mottok en søknad om hjelp fra en familie. Foreldrene var
bekymret for deres barns psykiske helse og atferd/kriminalitet. Når barneverntjenesten mottar en søknad om tiltak, er de pliktig å opprette undersøkelse.
Gjennom undersøkelsesperioden hadde barneverntjenesten flere samtaler
med barnet alene, og også sammen med foreldrene. Det fremkommer av undersøkelsen at barneverntjenesten ikke var bekymret for barnets omsorgssituasjon, men det ble vurdert at barnet/familien hadde et oppfølgingsbehov.
Oppfølgingsbehovet ville imidlertid bli best ivaretatt av andre instanser, og det
ble som følge av dette etablert kontakt med relevante instanser i kommunen.
Foreldrene/barnet ønsker ikke tiltak eller videre oppfølging
Hjelpetiltak fra barnevernet er hovedsakelig frivillig og etableres som et samarbeid
mellom familien og den lokale barneverntjenesten. Formålet med hjelpetiltakene er å
skape en positiv forandring hos barnet og/eller familien. Gjennomgang av saksmapper viser imidlertid at det er familier i Vennesla kommune som ikke ønsker hjelp eller
oppfølging fra barnevernet. Bakgrunnen for dette kan være at familien ikke deler barnevernets bekymring eller at de ikke ønsker involvering i sin familie. I disse tilfellene
ser barneverntjenesten at barnet/familien kunne hatt behov for videre hjelp og oppfølging, men at saken ikke er så alvorlig at den oppfyller vilkårene for omsorgsovertagelse.
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I enkelte tilfeller henlegger barneverntjenesten saken med bekymring. Dette innebærer at familien takker nei til videre oppfølging og at dette er imot barneverntjenestens
anbefaling. I slike tilfeller kan barneverntjenesten på eget initiativ gjenåpne saken
etter seks måneder uten at det har kommet inn ny bekymringsmelding på barnet31.
Revisjonen har ikke sett eksempler på saker hvor Midt-Agder barneverntjeneste har
gjenåpnet saken på eget initiativ. Barnevernleder forteller at dette hender, men som
oftest kommer det inn nye bekymringsmeldinger fra andre instanser før det har gått
seks måneder.
Mappegjennomgangen viser at 7 saker har blitt henlagt på denne bakgrunn. Eksempelet nedenfor illustrerer dette:
Barnevernet mottok en bekymringsmelding fra en annen barneverntjeneste
vedrørende en familie som nylig hadde flyttet til kommunen. Familien hadde
hatt oppfølging fra barnevernet i flere år, og det ble vurdert at de var i behov
av videre hjelp og oppfølging. Bekymringene knyttet seg blant annet til rus,
psykisk helse og tidligere vold i hjemmet. Midt-Agder barneverntjeneste besluttet som følge av dette å opprette undersøkelse. I undersøkelsesperioden
var det samtaler med foreldre og barn, og det ble gjennomført hjemmebesøk. I
tillegg ble det hentet inn informasjon fra andre relevante instanser og dokumentasjon fra barneverntjenesten i tidligere bostedskommune. Gjennom undersøkelsen fant barnevernet flere risikofaktorer i hjemmet og det ble vurdert
at det var behov for hjelpetiltak. Familien ble tilbudt råd og veiledning, men
foreldrene takket nei til dette da de ikke opplevde at de hadde behov for hjelp.
Det ble fra barnevernets side presisert at de anbefalte tiltak og at saken ble
henlagt med bekymring.
Flytting
Revisjonen velger å plassere 3 saker i kategorien hvor undersøkelser henlegges på
grunn av flytting. En undersøkelsessak skal vanligvis gjennomføres i løpet av tre måneder, og det er mye som kan skje i løpet av disse månedene. I noen tilfeller velger
familier å flytte i denne perioden; det kan dreie seg om ordinær flytting hvor familien
informerer barneverntjenesten om flyttingen, mens det i andre tilfeller flyttes uten at
barneverntjenesten får beskjed om dette. Midt-Agder barneverntjeneste har som
praksis å oversende bekymringen til ny bostedskommune dersom denne er kjent.
Nedenfor gis det et eksempel på en slik sak:
Barneverntjenesten mottok en bekymringsmelding fra politiet om at det var blitt
iverksatt etterforskning mot en forelder i kommunen. Barneverntjenesten hadde allerede kjennskap til familien: Ved tidligere undersøkelse hadde familien
blitt tilbudt hjelpetiltak, men takket nei til dette. Da det på nytt kom inn en bekymringsmelding, opplyste mor at familien skulle flytte. Barneverntjenesten
oversendte derfor bekymringsmelding til ny bostedskommune. Den nye barneverntjenesten brukte lang tid på å komme i posisjon ovenfor familien, men
etter hvert ble det iverksatt hjelpetiltak. Etter kort tid valgte familien å flytte tilbake til Vennesla, og hjelpetiltaket ble videreført i Vennesla kommune. Tiltaket
opphørte etter noe tid da mor ikke lenger ønsket videre hjelp og oppfølging fra
barnevernet.
31

Bufdir, Sakbehandlingsrundskrivet, hentet fra https://www.bufdir.no/Barnevern/Fagstotte/saksbehandlingsrundskrivet/#97
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På bakgrunn av bekymringsmeldingen fra politiet og tidligere kjennskap til familien, ble det besluttet å opprette undersøkelse for å kartlegge barnets omsorgssituasjon. I løpet av undersøkelsesperioden fremkom det at mormor
hadde overtatt omsorgen for barnet, og familien skulle flytte til en annen kommune. Barneverntjenesten vurderte som følge av dette at det ikke ville være
hensiktsmessig å tilby hjelpetiltak, og eventuelt hjelpebehov ville bli vurdert av
ny bostedskommune.

7.2

Saksbehandling av henlagte undersøkelser

I forbindelse med mappegjennomgangen har vi i tillegg til å undersøke på bakgrunnen for at undersøkelsessaker ble besluttet henlagt, også valgt å se nærmere på
saksbehandlingen av undersøkelsene. Både i lovverket og i kommunens rutinehåndbok er det en rekke forhold som skal oppfylles i behandlingen av undersøkelser.
I kapittel 6 redegjorde vi for saksbehandlingen av henlagte bekymringsmeldinger. Da
en undersøkelsessak først starter med meldingsavklaring, henviser vi til kap 6.2 da
disse forholdene også gjør seg gjeldende for meldinger som går videre til undersøkelse i barneverntjenesten.
Undersøkelsesplan
Når barneverntjenesten velger å opprette en undersøkelse, bør det utarbeides en
undersøkelsesplan32. Undersøkelsesplanen er ikke lovpålagt, men den er en del av
barneverntjenestens interne rutiner og i rutinehåndboken fra departementet blir det
anbefalt å utarbeide en plan for undersøkelsen. Planen skal bidra til at frister overholdes og sikre fremdrift i saken, samtidig som den også er et viktig dokument for
foresatte og aktuelle samarbeidspartnere. Revisjonens gjennomgang viser at det ikke
er utarbeidet undersøkelsesplan i alle sakene. Vi vil imidlertid presisere at det ser ut
som det har vært en positiv utvikling på dette området da det i stor grad foreligger en
slik plan for undersøkelsessakene som er gjennomgått fra 2018.
Samtykke

Alle som jobber i offentlige virksomheter er under lagt generell taushetsplikt, jf. fvl.§
13, i tillegg har barnevernet en strengere taushetsplikt etter barnevernloven § 6-7.
Barn og foreldre kan gi samtykke til fritak fra taushetsplikten. Dette innebærer at ansatte i barnevernet kan dele opplysninger med de instanser som barnet/familien har
samtykket til. Dette kan være viktig i en undersøkelsessak da barneverntjenesten kan
ha behov for å hente inn opplysninger fra instanser som er i kontakt med barnet/familien33. Det fremgår av rutinehåndboken for Midt-Agder barneverntjeneste at
de skal forsøke å få skriftlig informert samtykke i alle saker.
Revisjonens gjennomgang viser at det ikke foreligger samtykke i alle sakene. Barnevernleder forteller at de er opptatt av å hente inn samtykke fra barn/foresatte og hun
opplever ikke at de har utfordringer med å få inn et slikt samtykke.

32Bufdir,

saksbehandlingsrundskrivet, hentet fra https://www.bufdir.no/Barnevern/Fagstotte/saksbehandlingsrundskrivet/#97
Dersom det ikke gis samtykke kan barneverntjenesten hente inn opplysninger når vilkårene i barnevernloven § 6-4 annet og
tredje ledd er oppfylt.
33
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Innhenting av informasjon
I løpet av undersøkelsesperioden har barneverntjenesten behov for å hente inn informasjon fra familien og eventuelt fra andre som kjenner barnet/familien. Hvor
mange samtaler, hjemmebesøk og informasjon som innhentes fra andre instanser vil
avhenge av den enkelte undersøkelsen. Undersøkelser etter barnevernloven skal
gjennomføres så skånsomt som mulig, og den skal ikke gjøres mer omfattende enn
nødvendig, jf. bvl § 4-3 annet ledd. For å sikre en forsvarlig saksbehandling av undersøkelsen må barneverntjenesten likevel sørge for at saken er tilstrekkelig belyst
før de kan konkludere.
Da de gjennomgåtte sakene varierer i omfang, er det vanskelig å si noe generelt om
dette punktet. Revisjonen opplever imidlertid at barneverntjenesten i stor grad innhenter den informasjonen som trengs for å konkludere på undersøkelsen; de snakker
med familien, barnet og andre som kjenner til familien, i tillegg til at det foretas observasjoner både i hjemmet og andre steder. Revisjonen vil likevel påpeke at i enkelte
saker har ikke dette blitt dokumentert i tilstrekkelig grad. I flere saker ser vi av sluttrapporten for undersøkelsen at det er foretatt samtaler eller gjennomført hjemmebesøk/observasjoner som ikke er dokumentert i barnets journal. Dette innebærer at vi i
ettertid ikke kan vite hvem som har deltatt i samtalene/hjemmebesøkene eller når
dette har blitt gjennomført.
Vurderinger/midtveisevaluering
Det er viktig at barneverntjenesten dokumenterer sine vurderinger, jf. bvl. § 1-4. Dette
skal gjøres løpende gjennom undersøkelsen, og ifølge Midt-Agder barneverntjeneste
sin rutinehåndbok skal det avholdes midtveisevaluering i undersøkelsessaker. I midtveisevalueringen gjennomgås saken, det gjøres rede for barneverntjenestens foreløpige vurderinger og veien videre drøftes. I et mindretall av sakene er det dokumentert
at det er avholdt midtveisevaluering og hvilke vurderinger som er gjort i denne forbindelse. Barnevernleder informerer imidlertid om at det gjennomføres midtveisevaluering i alle undersøkelsessaker.
Revisjonens gjennomgang viser videre at det er ulikt hvordan vurderinger som blir
tatt underveis i saken blir dokumentert. I flere saker blir underveisvurderinger dokumentert i barnets journal; dette kan for eksempel være vurderinger som er foretatt
etter samtale eller hjemmebesøk eller egne journalnotat med beskrivelser av barneverntjenestens vurderinger så langt. I andre saker revisjonen har gjennomgått er det
derimot lite tydelige spor av hvilke vurderinger barneverntjenesten har gjort seg underveis - og barneverntjenestens vurderinger av saken fremkommer først i sluttrapporten. Revisjonen synes imidlertid at det har vært en positiv utvikling fra 2015 – 2018
når det gjelder dokumentasjon av barneverntjenestens vurderinger.
Sluttrapport
Det fremgår av barneverntjenestens rutinehåndbok at undersøkelsen skal avsluttes
med en sluttrapport. Det er ikke spesifisert hva sluttrapporten skal inneholde, men
etter revisjonens forståelse er dette en oppsummering av barneverntjenestens arbeid
med undersøkelsen. Sluttrapporten er ikke lovpålagt.
Revisjonens gjennomgang viser at det ikke foreligger sluttrapport fra alle sakene som
vi har gått gjennom i perioden 2015-2018. Vi vil imidlertid påpeke at for de 20 sakene
som er gjennomgått fra 2018, foreligger det sluttrapport i 19 av disse.
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Når det gjelder innholdet i sluttrapportene vil disse naturligvis variere da de gjennomgåtte sakene er av ulikt omfang. Noen sluttrapporter er svært omfattende da det har
vært mye kontakt i undersøkelsesperioden og det er innhentet mye informasjon,
mens andre sluttrapporter er enklere. Sluttrapportene inneholder i all hovedsak det
de skal; det vil si hva som var bakgrunnen for at det ble opprettet undersøkelse, hva
som fremkommer i undersøkelsesperioden og hva som er barneverntjenestens vurdering og konklusjon i saken.
Vedtak
I tillegg til sluttrapporten som nevnt i avsnittet over, skal barneverntjenestens arbeid
med undersøkelsen dokumenteres i et enkeltvedtak. Dette gjelder uavhengig av undersøkelsens konklusjon; både i de tilfeller der det iverksettes tiltak og der barneverntjenesten av ulike grunner henlegger saken, jf. bvl. § 4-3 sjette ledd.
Vår gjennomgang viser at barneverntjenesten ikke har fattet vedtak om henleggelse i
alle undersøkelser. Revisjonen må imidlertid påpeke at dette først ble tatt inn i loven i
juli -18. Det fremgår av forarbeidene at dette var en presisering av gjeldende rett,
men at det ikke hadde vært tydelig nok ovenfor barneverntjenester og fylkesmenn
hvorvidt henleggelse av en undersøkelse var å regne som et enkeltvedtak. Barnevernleder forteller at de begynte å fatte vedtak om henleggelse av undersøkelser da
de ble opplyst om dette i 2018. Revisjonens gjennomgang viser at det foreligger enkeltvedtak i alle saker som er avsluttet etter 1.juli 2018.
Forvaltningsloven stiller krav til utforming og innholdet i et enkeltvedtak, i tillegg til at
barnevernloven § 6-3a stiller spesielle krav til begrunnelsen i vedtak fra kommunale
barneverntjenester. Revisjonen har gjennomgått vedtakene som foreligger fra 2018,
og gjennomgangen viser at vedtakene i all hovedsak viser til reglene vedtaket bygger
på, faktiske forhold i saken, barnets stemme og hva som er barneverntjenestens vurdering og konklusjon. I tillegg gis det opplysninger om klageadgang, klagefrist, klageinstans og nærmere fremgangsmåte ved klage, samt om retten til å se sakens dokumenter, jf. fvl. § § 18 og 19.
Tidsfrister
Det fremgår av barnevernloven at undersøkelsen skal gjennomføres snarest og seneste innen tre måneder. I enkelte tilfeller kan fristen utvides til seks måneder, jf. bvl.
§ 6-9 første ledd. Alle sakene som revisjonene har gjennomgått har blitt undersøkt
innen tidsfrist.
Revisjonen ser likevel at det i enkelte saker har gått relativt lang tid fra barneverntjenesten har besluttet å opprette undersøkelsessak, til undersøkelsen faktisk kommer i
gang. Vi har sett eksempler på saker der det har tatt langt over en måned fra meldingen ble konkludert til barneverntjenesten har første møte med familien. Barneverntjenesten har selv problematisert dette i årsmeldingen for 2018; her fremgår det
at utfordringer knyttet til bemanningssituasjonen har ført til at noen familier har måtte
vente lengre på å få en saksbehandler enn det som er ønskelig. Barnevernleder opplyser til revisjonen at det alltid foretas en konkret vurdering av hvorvidt saken er akutt
og om barneverntjenesten må komme i gang med undersøkelsen med en gang. Siden barnevernet hele tiden har mange undersøkelsessaker som er pågående, vil noen saker måtte prioriteres før andre slik ressurssituasjonen er i dag.
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Tilbakemelding til melder
Etter endt undersøkelse skal barneverntjenesten gi offentlig melder ny tilbakemelding. Tilbakemeldingen skal inneholde opplysninger om saken er henlagt eller om
barneverntjenesten følger videre opp, jf. § 6-7a tredje ledd.
Revisjonens gjennomgang av henlagte undersøkelser viser at det i flere saker ikke er
dokumentert at det er gitt tilbakemelding til offentlig melder etter at undersøkelsen er
avsluttet. Barnevernleder forteller at de i forbindelse med et kommende tilsyn fra fylkesmannen har blitt gjort oppmerksomme på dette, og at de nå har fokus på at det
skal gis en slik tilbakemelding. Videre opplyser barnevernleder om at de har et godt
samarbeid med andre instanser i kommunen, og de får tilbakemelding om at det er
lav terskel for å ta kontakt med barnevernet – både i konkrete saker, men også generelt. Som følge av dette tror ikke barnevernleder at det er noen offentlige meldere
som føler seg usikre fordi barneverntjenesten ikke har gitt tilbakemelding om undersøkelsens utfall, men presiserer likevel at det skal foreligge en slik tilbakemelding fra
barneverntjenestens side.

7.3

Revisjonens oppsummering og vurdering

Agder Kommunerevisjon IKS har i dette kapitlet gjennomgått undersøkelser for Vennesla kommune som ble besluttet henlagt i perioden 2015-2018. Hensikten med
gjennomgangen var å undersøke om Midt-Agder barneverntjeneste har en tilfredsstillende behandling av undersøkelsessaker.
Den kommunale barneverntjenesten plikter å opprette undersøkelse dersom det ved
meldingsavklaring er rimelig grunn til å anta at barnet kan ha behov for et tiltak etter
barnevernloven, jf. bvl. § 4-3 første ledd. Hensikten med undersøkelsen er å innhente
tilstrekkelig informasjon til at barnevernet kan vurdere om vilkårene for å sette inn
tiltak er til stede. Etter endt undersøkelse kan barneverntjenesten henlegge saken
eller fatte vedtak om hjelpetiltak eller omsorgstiltak. Statistikken som ble presentert i
kapittel 5 viser at mange undersøkelsessaker blir henlagt uten videre oppfølging og
hjelp fra barneverntjenesten. I perioden 2015-2018 ble det samlet sett gjennomført
586 undersøkelser i Vennesla kommune, 338 undersøkelser ble henlagt i samme
periode.
Bakgrunn for henleggelse av undersøkelser
I kapitlet har revisjonen sett nærmere på hva som er bakgrunnen for at undersøkelser blir henlagt av barnevernet.
-

-

Flest undersøkelsessaker henlegges uten at det tilbys hjelpetiltak fordi barnverntjenestens undersøkelse viser at barnas omsorgssituasjon fremstår som
god nok. Felles for sakene som har blitt plassert i kategorien «undersøkelsen
fører til oppklaring av meldt bekymring», er at den innsamlede informasjonen
tilsier at det ikke foreligger bekymring ovenfor barnets omsorgssituasjon.
Gjennomgangen viser imidlertid at en stor andel undersøkelser ble henlagt
selv om det ble vurdert at barnet og/eller familien hadde behov for videre hjelp
og oppfølging. Dette gjelder for saker der barn/foresatte får dekket sitt oppfølgingsbehovet fra en annen instans, men også der hvor familiene takker nei til
hjelpetiltak fra barneverntjenesten.
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-

Videre ble en mindre andel undersøkelser henlagt som følge av flytting. Det er
ikke gitt at barneverntjenesten ville konkludert med henleggelse dersom familiene hadde blitt boende i kommunen og barneverntjenesten hadde fullført sin
undersøkelse. Midt-Agder barnevern har i disse tilfellene videresendt bekymringen til ny bostedskommune.

Saksbehandling av undersøkelser
Når barneverntjenesten gjennomfører en undersøkelse, er det en rekke lovkrav og
interne rutiner som skal oppfylles. Revisjonen har i kapitlet sett nærmere på ulike forhold ved barneverntjenestens saksbehandling av undersøkelsessaker:
-

Ifølge rutinehåndboken for Midt-Agder barneverntjeneste og saksbehandlingsrundskrivet fra departementet fremgår det at det bør lages en plan for undersøkelsen. Revisjonens gjennomgang viser at det ikke foreligger en slik plan i
alle de undersøkte sakene, men at det har vært en positiv utvikling i tiden frem
mot 2018. For saker fra 2018 foreligger det i stor grad undersøkelsesplan, og
dette vurderer revisjonen som positivt.

-

I en undersøkelsessak kan det være nødvendig å hente inn opplysninger fra
andre instanser som er i kontakt med barnet/familien. Dette skal så langt det
er mulig gjøres med samtykke fra de foresatte, evt. av barnet selv 34. Det fremgår også av barneverntjenestens rutinehåndbok at de skal forsøke å innhente
skriftlig samtykke i alle saker. Revisjonens gjennomgang viser at dette ikke foreligger i alle de gjennomgåtte sakene. Dette betyr ikke nødvendigvis at familien ikke har samtykket da samtykke også kan gis muntlig. Barnevernleder
opplyser om at de ikke har utfordringer med å få samtykke fra foresatte/barn,
og revisjonen vurderer at barneverntjenesten i større grad må sikre at samtykke er dokumentert i den enkelte sak.

-

Barneverntjenestens dokumentasjonsplikt følger av forsvarlighetskravet i barnevernloven § 1-4. Forsvarlighetskravet innebærer blant annet at barneverntjenesten til enhver tid skal dokumentere opplysninger og vurderinger som er
relevante for saken. Dokumentasjon av opplysninger og faglige vurderinger
har også betydning for kommunens egenkontroll og i forbindelse med etterprøving, tilsyn og kontroll med kommunens oppfyllelse av lovpålagte oppgaver. Videre er dette også viktig for at sakens parter skal kunne gå tilbake for å
se hva som er skrevet om dem.
Revisjonens gjennomgang av undersøkelser viser at barneverntjenesten i stor
grad innhenter nødvendige opplysninger fra familie, barn og andre instanser
som har kjennskap til barnet/familien, i tillegg til å foreta hjemmebesøk og observasjoner. Det fremgår imidlertid at disse opplysningene ikke alltid blir dokumentert i tilstrekkelig grad. I flere tilfeller har revisjonen sett at det i sluttrapporten blir opplyst om samtaler eller hjemmebesøk som ikke fremgår av barnets journal. Dette medfører at man i ettertid ikke kan vite hvem som har deltatt i samtalene/hjemmebesøkene eller når disse fant sted. Revisjonen vurderer at barneverntjenesten bør sikre at relevante opplysninger blir løpende dokumentert i den enkelte sak.

34

Dersom det ikke gis samtykke kan barneverntjenesten hente inn opplysninger når vilkårene i barnevernloven § 6-4 annet og
tredje ledd er oppfylt.
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Videre viser revisjonens gjennomgang at barneverntjenesten i varierende grad
dokumenterer sine vurderinger. I noen saker er barneverntjenestens vurderinger svært godt dokumentert underveis i saken, mens i andre saker fremkommer barneverntjenesten sine vurderinger først når saken avsluttes. Ifølge
barneverntjenesten sin rutinehåndbok skal det gjennomføres en midtveis evaluering i alle undersøkelsessaker. Gjennomgangen av saksmapper viser at det
er ulikt hvorvidt det er dokumentert at det er avholdt en slik evaluering, og
eventuelt hvilke vurderinger som er gjort i denne forbindelse. Barnevernleder
opplyser om at det blir tatt løpende vurderinger i alle saker og at det også
gjennomføres midtveisevaluering i alle pågående undersøkelsessaker. Revisjonen mener at Midt-Agder barneverntjeneste bør sikre at løpende vurderinger i tilstrekkelig grad blir dokumentert i den enkelte sak. Vi vil imidlertid påpeke at det synes å være en positiv utvikling i årene fra 2015 - 2018 når det
gjelder dokumentasjon av barneverntjenestens vurderinger.
-

Undersøkelsen skal avsluttes med en sluttrapport, jf. rutinehåndbok for MidtAgder barneverntjeneste. Revisjonens gjennomgang viser at det ikke foreligger sluttrapport i alle undersøkelsessaker, men også her har det vært en positiv utvikling i perioden. For nesten alle saker som ble avsluttet i 2018 foreligger
det en slik sluttrapport. Sluttrapportene varierer i omfang, noe som synes å
være naturlig da de gjennomgåtte undersøkelsessakene har vært svært ulike.

-

I tillegg til å lage sluttrapport, skal barneverntjenesten etter barnevernloven fatte vedtak ved endt undersøkelse. Dette gjelder også hvis undersøkelsen konkluderer med henleggelse, jf. bvl. 4-3 sjette ledd. Denne bestemmelsen ble tatt
inn i loven i juli 2018, men det fremgår av forarbeidende at dette var en presisering av gjeldende rett35 – men at det ikke hadde vært tydelig nok ovenfor
barneverntjenester og fylkesmenn at henleggelse av en undersøkelse var å
regne som et enkeltvedtak. Barnevernleder forteller at de ikke var kjent med at
det skulle fattes vedtak ved henleggelse før i 2018, og Fylkesmannen i Agder
bekrefter også at dette var ukjent for dem inntil det kom en presisering fra departementet. Revisjonen har derfor lagt til grunn at det skal foreligge enkeltvedtak for henlagte undersøkelser fra det tidspunktet da bestemmelsen ble tatt
inn i loven. Gjennomgang viser at det foreligger vedtak i alle undersøkelsessaker etter 1.juli 2018, og dette anses som tilfredsstillende.

-

Ifølge barnevernloven § 6-9 første ledd skal en undersøkelse gjennomføres
snarest og senest innen tre måneder. Ved særlige tilfeller kan fristen utvides til
seks måneder. Fristen for undersøkelsen begynner å løpe i det meldingen er
gjennomgått og det er besluttet at den skal følges opp med en undersøkelse.
Revisjonens gjennomgang av utvalgte undersøkelsessaker viser at alle saker
har blitt gjennomført innenfor lovens frist. Det fremgår imidlertid at det i noen
saker tar forholdsvis lang tid fra barneverntjenesten beslutter at det skal opprettes en undersøkelse, til undersøkelsen faktisk kommer i gang. Dette ble tatt
opp med barnevernleder og barnevernleder synes å være klar over denne utfordringen. På grunn av ressurssituasjonen i Midt-Agder barneverntjeneste vil
noen saker måtte prioriteres over andre slik at det i enkelte tilfeller kan ta noe
tid før barneverntjenesten får begynt på undersøkelsen. Etter revisjonens vur-

35

Bufdir, Tolkningsuttalelse – Henleggelse av undersøkelser etter barnevernloven § 4-3, hentet fra
https://www.bufdir.no/Bibliotek/RettsdataStartPage/Rettsdata/?grid=gBUFDIRz2D2018z2E01z2E08
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dering bør barneverntjenesten sikre at saker undersøkes snarest, slik barnevernloven § 6-9 krever.
-

7.4

Etter endt undersøkelse skal barneverntjenesten gi offentlig melder tilbakemelding, jf bvl § 6-7a tredje ledd. Vår gjennomgang viser at det i flere saker ikke er dokumentert en slik tilbakemelding. Revisjonen vurderer at barneverntjenesten bør sikre at alle offentlige meldere får tilbakemelding etter undersøkelsen er avsluttet. Dette er viktig for at den som meldte bekymringen ikke skal
oppleve usikkerhet om barneverntjenesten følger familien videre eller ikke.
Dersom den som meldte bekymringen tror at barneverntjenesten fortsatt følger
familien, kan dette føre til at de ikke melder på nytt dersom de fortsatt har bekymring.

Konklusjon

Revisjonens gjennomgang viser at det er ulike grunner til at undersøkelsessaker henlegges uten videre hjelp og oppfølging fra barneverntjenesten. Mange saker blir henlagt som følge av at barneverntjenesten vurderer at barnet/familien ikke har behov for
tiltak fra barnevernet, men også en stor andel undersøkelser henlegges som følge av
at barnet/familien får hjelp fra andre instanser, fordi barn/foresatte ikke ønsker hjelp
fra barnevernet eller fordi familien flytter.
Gjennomgangen viser videre at barneverntjenestens arbeid med undersøkelser har
avveket fra lovverk og interne rutiner ved flere tilfeller. Agder Kommunerevisjon IKS
konkluderer derfor med at det er forbedringspotensial for barneverntjenestens saksbehandling av undersøkelser. Dette knytter seg særlig til dokumentasjon av samtykke, dokumentasjon av innhentede opplysninger og barneverntjenestens egne vurderinger, oppstartstidspunktet for undersøkelsen og tilbakemelding til melder etter at
undersøkelsen er avsluttet.
Revisjonen vil imidlertid bemerke at det synes å ha vært en positiv utvikling i behandlingen av undersøkelsessaker fra 2015 og frem til de seneste sakene vi har undersøkt i 2018.
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8 INTERNKONTROLL
I dette kapitlet ser vi nærmere på problemstilling 4:
Er det etablert tilstrekkelig internkontroll i barneverntjenesten?
I barnevernlovens § 2-1 annet ledd, fremgår det at kommunene skal ha en internkontroll for å sikre at oppgavene utøves i samsvar med loven. Omfang og utforming av
internkontrollen tilpasses den enkelte barneverntjeneste. Midt-Agder barneverntjeneste har utarbeidet ei rutinehåndbok som skal ivareta internkontrollen. I avtalen som
regulerer samarbeidet om barneverntjenesten er det i tillegg gitt føringer for hvordan
barneverntjenesten skal rapportere på sitt arbeid til de tre kommunene. Det fremgår
også av samarbeidsavtalen at «administrative forhold for øvrig» delegeres til rådmannen i vertskommunen, dette innebærer at det er Vennesla kommune som har det
overordnede ansvaret for å sikre internkontrollen for barnevernssamarbeidet.
Rutinehåndbok for Midt-Agder barneverntjeneste
I rutinehåndboken for Midt-Agder barneverntjeneste er det blant annet beskrevet
hvordan barneverntjenesten er organisert, hva som er barneverntjenesten overordnende mål og verdigrunnlag samt hvordan ansvar og myndighet er fordelt. Videre
består håndboken av en rekke rutiner for ansatte og barnevernleder, samt saksbehandlingsrutiner for de ulike delene i en barnevernssak. Rutinehåndboken er lagt inn
i saksbehandlingssystemet Familia og er derfor enkelt tilgjengelig for alle ansatte.
Barnevernleder opplyser om at de nå arbeider med å oppdatere rutinehåndboken.
Avvik/merknad
Rapportering og behandling av avvik er viktige elementer ved barnevernets internkontroll. Avviksrapporteringen er avgjørende for at kommunen og ledelsen med sikkerhet skal vite at rutinene følges. Dersom rapporteringen skal ha en funksjon, må
også de meldte avvikene følges opp; ledelsen må forsøke å finne årsaken til avviket
og vurdere om det er nødvendig å sette inn korrigerende tiltak36.
Av rutinehåndboken fremgår det at alle ansatte har plikt til å rapportere alle avvik fra
myndighetskrav og interne kvalitetskrav. Det fremgår følgende om rapportering av
avvik:
Ved avvik skal:
- Ansatte som oppdager avvik/merknad skal rapportere dette ved bruk av
skjema avvik og merknadsmelding
- Legges i hylla til leder
- Leder vurderer og iverksetter tiltak for å lukke og forhindre nye avvik
- Avvik legges frem for enhetsleder som legger det frem for kommunalsjef
- Avvik presenteres for barneverntjenesten i avdelingsmøte
- Det skal også rapporteres på avvik i månedsrapporten fra avdelingsleder
Revisjonen har ikke sett nærmere på eventuelle avvik/merknader som har blitt meldt
på skjema til barnevernleder i perioden, men barnevernleder opplyser om at det har
blitt rapportert avvik/merknader. Gjennomgangen av saker i de foregående kapitlene
36

Barne- og likestillingsdepartementet, Internkontroll i barneverntjenesten i kommunene – en veileder, s.16. Hentet fra
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/bld/bro/2006/0007/ddd/pdfv/284443-q-1105_ny.pdf
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viser at det har forekommet flere avvik fra både fra lovverk og interne rutiner. Barnevernleder synes å være klar over at det har forekommet avvik på visse rutiner, men
det har for eksempel ikke kommet inn avvik/merknad på tilbakemelding til melder eller gjennomføring av midtveisevaluering som revisjonen blant annet har omtalt nærmere i denne rapporten.
Det fremgår videre at barnevernleder skal rapportere på avvik/merknad i månedsrapporten til kommunene. Barnevernleder har utarbeidet månedsrapporter til de tre
kommunene siden barnevernssamarbeidet startet opp. Revisjonen har gjennomgått
månedsrapportene fra årene 2017-2018, og det er kun opplyst om avvik/merknad i
tre av disse rapporteringene.
Barnevernleder forteller at de fra 2019 har tatt i bruk Compilo som internkontrollsystem. Avvik rapporteres nå inn i systemet fremfor på papir, og leder opplever at dette
gjør det enklere for de ansatte å melde avvik. Barnevernleder forteller videre at de nå
har fokus på avviksrapporteringen og at de ansatte oppmuntres til å melde avvik/merknad.
Månedsrapportering
Det fremgår av avtalen som regulerer barnevernssamarbeidet at det skal utarbeides
en felles måneds- og årsrapport for samarbeidet. Barnevernleder utarbeider en månedlig rapport som går til administrasjonen i de tre kommunene i barnevernsamarbeidet. Denne inneholder blant annet informasjon om følgende forhold:
Meldinger
Undersøkelser
Oppfølging hjelpetiltak
Oppfølging fosterhjem, institusjon og ettervern
Akuttplasseringer
Oppfølging fosterhjem
Saker som forberedes for rettsapparatet
I tillegg er det også et kommentarfelt der barnevernleder informerer om ulike forhold
som er aktuelle for den enkelte måneden.
For Evje og Hornnes kommune utarbeider barnevernleder en egen rapport som legges frem som referatsak i kommunestyret. Dette er etter forespørsel fra Evje og
Hornnes kommune.
Årsrapport
Det skal lages en felles årsrapport for barnevernssamarbeidet. Det foreligger årsrapporter fra årene 2015-2018. I årsrapportene omtales ulike forhold, blant annet utvikling i saksmengde, bemanningssituasjonen og andre ting som har vært viktige i året
som har gått.
Barnevernleder har i tillegg blitt invitert inn i levekårsutvalget i Vennesla kommune for
å informere om status i Midt-Agder barneverntjeneste.
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8.1

Revisjonens vurdering

Gjennomgangen viser at Midt-Agder barneverntjeneste har etablert en internkontroll i
henhold til internkontrollforskriften, jf. bvl § 2-1 annet ledd. Rutinehåndboka beskriver
blant annet hvordan barneverntjenesten er organisert, hva som er barneverntjenesten overordnende mål og verdigrunnlag samt hvordan ansvar og myndighet er fordelt. Videre består håndboken av en rekke rutiner for ansatte og barnevernleder,
samt saksbehandlingsrutiner for de ulike delene av en barnevernssak.
Gjennomgang av saksmapper viser imidlertid at barneverntjenestens praksis ikke
alltid samsvarer med etablerte rutiner og lovverk. Barnevernleder forteller at ansatte i
barneverntjenesten tidligere har rapportert avvik til leder, men barnevernleder synes
ikke å ha tilstrekkelig kjennskap til flere av de forholdene som vi har avdekket i rapporten. Dette medfører etter revisjonens vurdering at barnevernleder i for liten grad har
hatt kjennskap til de avvik som har forekommet. Dette kan igjen ha ført til at det ikke
har blitt satt i verk tilstrekkelige tiltak for å sikre at lovkrav og interne rutiner overholdes, og at det heller ikke har blitt rapportert videre til kommunene i barnevernsamarbeidet. Barneverntjenesten har nå fått et elektronisk avvikssystem og leder forteller at
de har fokus på at de ansatte skal varsle ved avvik/merknad.
Revisjonen synes det er positivt at barnevernleder utarbeider månedlige rapporter til
administrasjonen i de tre kommunene. Dette bidrar til at kommunene får mulighet til å
fortsatt holde kontroll med barnevernvernet selv om de inngår i et interkommunalt
samarbeid om barneverntjenester.

8.2

Konklusjon

Revisjonens gjennomgang viser at Midt-Agder barneverntjeneste har etablert en internkontroll, men etter revisjonens vurdering må barneverntjenesten jobbe for å sikre
at rutiner følges og avvik rapporteres for at denne skal fungere optimalt. Det bemerkes at barneverntjenesten i 2019 har begynt å rapportere avvik elektronisk og at de
arbeider med å oppdatere rutinehåndboken.
Agder Kommunerevisjon IKS konkluderer med at det foreligger et forbedringspotensial knyttet til internkontrollen i barneverntjenesten.
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9 KONKLUSJON
I dette forvaltningsrevisjonsprosjektet har Agder Kommunerevisjon IKS undersøkt
Midt-Agder barneverntjeneste. Vi har sett nærmere på hvordan barneverntjenesten
arbeider med meldinger og undersøkelser i Vennesla kommune, samt sett på internkontrollen for barnevernssamarbeidet. I dette kapitlet besvarer vi rapportens fire
problemstillinger.
1) Hvordan har utviklingen i barnevernsaker vært de senere årene?
I rapportens første problemstilling så vi nærmere på utviklingen i barnevernsaker for
Vennesla kommune, Midt-Agder barneverntjeneste og landet for øvrig. Gjennomgangen i kapittel 5 viser at det samlet sett har vært en økning i antall mottatte bekymringsmeldinger i Vennesla kommune de senere årene. Dette er i tråd med den samlede utviklingen for Midt-Agder barneverntjeneste og landet for øvrig. Videre viste
gjennomgangen at andelen bekymringsmeldinger som har blitt henlagt uten videre
undersøkelse, har variert mellom 11% - 33 %. Henleggelsesraten på 33 % representerer ett enkelt år (2014), og dersom man ser på henleggelsene for de øvrige årene
er dette sammenlignbart med henleggelsesraten for barnevernssamarbeidet og
landsbasis.
Antall undersøkelser som gjennomføres varierer fra år til år og avhenger av hvor
mange bekymringsmeldinger som går videre til undersøkelse. Gjennomgangen viser
at en relativt stor andel undersøkelsessaker konkluderer med henleggelse uten videre hjelp og oppfølging fra barneverntjenesten. For Vennesla kommune har andelen
henlagte undersøkelser variert mellom 48 % - 68 % i årene 2015-2018.
Avslutningsvis i kapitlet så vi nærmere på bemanningssituasjonen for barnevernet i
Vennesla kommune og Midt-Agder barneverntjeneste. Det er ikke lenger noen faste
saksbehandlere som jobber mot Vennesla, men barnevernleder rapporterer at det er
16,8 årsverk tilknyttet kommunen. Samlet sett har bemanningen i Midt-Agder barneverntjeneste økt med 0,2 årsverk siden barnevernsamarbeidet startet opp. Etterspørselen etter barneverntjenester er ulikt fordelt over landet og norske barneverntjenester er organisert på forskjellige måter. Dersom man sammenligner antall barn pr.
saksbehandler ligger Midt-Agder barneverntjeneste noe høyere enn landsgjennomsnittet.
2) Har barneverntjenesten en tilfredsstillende behandling av meldinger
om bekymring?
I problemstilling 2 undersøkte vi barneverntjenestens arbeid med meldinger om bekymring. Vi har gjennomgått halvparten (55) av bekymringsmeldingene for Vennesla
kommune hvor det ble konkludert med henleggelse i perioden 2015-2018.
Revisjonen har sett nærmere på bakgrunnen for at meldinger har blitt besluttet henlagt uten videre undersøkelse fra barneverntjenesten. Gjennomgangen viser at det er
ulike årsaker til at barneverntjenesten henlegger meldinger ved meldingsavklaring, i
stor grad skyldes det at barneverntjenesten vurderer at bekymringen ikke gir grunnlag for å åpne undersøkelsessak. Videre henlegges også en del meldinger på grunn
av flytting eller at barnet/familien ikke er bosatt i kommunen.
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Revisjonen har ikke avdekket at alvorlige meldinger har blitt henlagt, og vurderer som
følge av dette at barneverntjenesten har lav terskel for å sende meldinger videre til
undersøkelse for å sikre at barn og unge som har behov for hjelp blir fanget opp på
et tidlig tidspunkt.
I tillegg til å undersøke bakgrunnen for at meldinger har blitt besluttet henlagt, har vi
også sett nærmere på barneverntjenestens saksbehandling av henlagte meldinger.
Agder Kommunerevisjon IKS konkluderer med at Midt-Agder barneverntjeneste i all
hovedsak har en tilfredsstillende behandling av meldinger om bekymring. Vi vil imidlertid påpeke at det foreligger et forbedringspotensial knyttet til gjennomgang
/konklusjon av bekymringsmeldinger der det fremstår av sakens dokumentasjon at
det kun er én saksbehandler som har vært involvert i beslutningen om å henlegge
meldingen. Videre bør barneverntjenesten sikre at alle meldere får skriftlig tilbakemelding som angitt i rutinehåndboken for Midt-Agder barneverntjeneste.
3) Har barneverntjenesten en tilfredsstillende gjennomføring av undersøkelser?
I rapportens tredje problemstilling så vi nærmere på barneverntjenestens arbeid med
undersøkelser. Vi har gjennomgått 50 undersøkelsessaker fra Vennesla kommune i
perioden 2015-2018 som konkluderte med henleggelse uten videre oppfølging fra
barneverntjenesten.
Revisjonen har undersøkt hva som er bakgrunnen for at saker har blitt henlagt uten
videre hjelp eller oppfølging fra barnevernet. Gjennomgangen viser at det er ulike
årsaker til at undersøkelsessaker henlegges; en stor andel undersøkelser blir henlagt
som følge av at barneverntjenesten vurderer at barnet/familien ikke har behov for
tiltak fra barnevernet. Videre har også mange saker blitt henlagt fordi barnet/familien
får hjelp fra andre instanser, fordi barn/foresatte ikke ønsker hjelp fra barnevernet
eller fordi familien flytter.
Det er en rekke lovkrav og interne rutiner som skal oppfylles ved barnevernets arbeid
med undersøkelser. Revisjonens gjennomgang viser at behandlingen av undersøkelsessaker avviker fra lovverk og interne rutiner ved flere tilfeller, og som følge av dette
konkluderer vi med at Midt-Agder barneverntjeneste har forbedringspotensial for
gjennomføring av undersøkelser. Dette knytter seg særlig til dokumentasjon av samtykke, dokumentasjon av innhentede opplysninger og barneverntjenestens egne vurderinger, oppstartstidspunktet for undersøkelsen og tilbakemelding til melder etter at
undersøkelsen er avsluttet. Revisjonen vil imidlertid bemerke at det synes å være en
positiv utvikling i behandlingen av undersøkelsessaker fra 2015 og frem til de seneste sakene vi har undersøkt fra 2018.
4) Er det etablert tilstrekkelig internkontroll i barneverntjenesten?
I problemstilling 4 undersøkte vi om Midt-Agder barneverntjeneste har etablert en
internkontroll som sikrer at tjenesten samsvarer med lovkravene og vedtatte målsettinger på barnevernområdet.
Revisjonens gjennomgang viser at barneverntjenesten har etablert internkontroll etter
internkontrollforskriften, men at denne ikke har blitt fulgt opp i tilstrekkelig grad. Ved
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gjennomgang av saksmapper har revisjonen sett at praksis avviker fra rutiner ved
flere tilfeller, og barnevernleder synes ikke å være tilstrekkelig informert om dette.
Dette innebærer at svikt kan ha forekommet uten at dette har blitt fanget opp av ledelsen og rapportert videre til kommunene i samarbeidet. I 2019 har barneverntjenesten tatt i bruk et elektronisk avvikssystem og leder opplyser om at de nå har høyt
fokus på å rapportere avvik/merknader.
Barnevernleder utarbeider månedlige rapporter til administrasjonen i de tre kommunene, og det utarbeides i tillegg en årsrapport for barnevernssamarbeidet. Dette bidrar etter revisjonens vurdering til at kommunen har mulighet til å holde tilstrekkelig
kontroll med det som skjer på barnevernfeltet selv om de inngår i et interkommunalt
samarbeid om barneverntjenester.
Agder Kommunerevisjon IKS konkluderer med at barneverntjenesten har etablert en
internkontroll, men det bør arbeides for at avvik/merknader i større grad rapporteres
for å sikre at tjenestene er i samsvar med lovverk og interne rutiner.
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10 ANBEFALINGER
På bakgrunn av de funn som fremgår av rapporten vil revisjonen gi følgende anbefalinger for Midt-Agder barneverntjenestes videre arbeid med meldinger, undersøkelser
og internkontroll.
Revisjonen anbefaler at Midt-Agder barneverntjeneste utarbeider et system for
konklusjon av meldinger som viser at saken har blitt drøftet og konkludert av
mer enn en person. Dette vil bidra til å sikre en forsvarlig saksbehandling av
mottatte meldinger, jf. bvl. § 1-4.
Revisjonen anbefaler at barneverntjenesten sikrer at samtykke er dokumentert
i den enkelte sak, jf. forvaltningsloven § 13a nr.1.
Revisjonen anbefaler at Midt-Agder barneverntjeneste i større grad sikrer at
det gis skriftlig tilbakemelding til melder. Dette gjelder både når barnevernet
mottar melding om bekymring, men også etter at en eventuell undersøkelse
har blitt gjennomført, jf. bvl. § 6-7a.
Revisjonen anbefaler at barneverntjenesten retter fokus mot at undersøkelsessaker skal starte opp på et tidligst mulig tidspunkt, jf. bvl. § 6-9.
Revisjonen anbefaler at barneverntjenesten sikrer at faktiske opplysninger og
barneverntjenestens vurderinger blir dokumentert i tilstrekkelig grad i den enkelte barnevernssak, jf. bvl. §1-4.
Revisjonen anbefaler kommunen å rette økt fokus på internkontroll for å sikre
at barneverntjenesten oppfyller lovkrav og interne rutiner. Avviksrapportering
er en viktig del av internkontrollen, og det anbefales at avvik/merknader i større grad rapporteres for at feil og mangler kan fanges opp, jf. bvl. § 2-1.
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11 HØRINGSUTTALELSE
Rapporten har blitt sendt på høring til Vennesla kommune. Revisjonen mottok høringssvaret 03.09.2019:

Enhet for barn og familie
Høringsuttalelse
Agder Kommunerevisjon
Agder Kommunerevisjon har fremlagt et utkast til forvaltningsrevisjon på barneverntjenesten
august 2019.
I rapporten påpeker revisjonen forhold som de anbefaler barneverntjenesten å arbeide videre
med.
Revisjonen anbefaler barneverntjenesten å utarbeide et system for konklusjon av meldinger
som viser til at saken er saksbehandlet av mer enn en person. Midt Agder barneverntjeneste
har tolket Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets beskrivelse av krav og forventning til operativ ledelse i barnevernet, dit hen at meldingsgjennomgang, avklaring skjer regelmessig
etter fastlagte prosedyrer av tilstrekkelig personell. Det har ikke blitt tolket dit hen at det skal
være flere saksbehandlere med i den prosessen. Barnevernleder er ofte med på drøftinger
av meldinger som det råder usikkerhet rundt. Det er daglig dialog med mottaksansvarlig og
barnevernleder. Vi ser at det bør fremkomme ved dokumentasjon i meldingsavklaring, der
saker har vært drøftet med barnevernleder eller andre saksbehandlere.
Vedrørende tilbakemelding til melder er barneverntjenesten klar over at det skal skriftlig gjøres. Det har blitt fokusert på via tilsynet som Fylkesmannen parallelt har utført knyttet til
samme tema, og som har ført til at det er satt ekstra fokus på dokumentasjonen. Det foreligger samtykke, men at hvert samtykke er ikke er journalført er noe vi vil fokusere på fremover.
Det er i tillegg ført inn i vårt rapporteringssystem. Hver saksbehandler leverer hvert kvartal
rapport til barnevernleder på blant annet gjennomførte undersøkelser innen frist, tilbakemelding offentlig melder etter endt undersøkelser. Det er også tatt inn et punkt hvor saksbehandler skal rapportere på at alt vedrørende saken inkludert samtykke er journalført i barnets
journal.
Barneverntjenesten er enig med at en undersøkelse skal starte opp tidligst mulig.
Det har vært i 2019 og er fortsatt et stort fokus på skriftliggjøring av vår barnevernfaglig vurderinger, både i journalnotater, beslutninger og vedtak.

Postadresse
Enhet for barn og familie
Postboks 25
4701 VENNESLA
www.vennesla.kommune.no

Besøksadresse
Vennesla kommune
Sentrumsvegen 41
4700 Vennesla

Telefon
00 47 38 15 23 23
Telefaks
00 47 38 15 23 47
Epost
post@vennesla.kommune.no

Foretaksregisteret
936846777
Bankkonto
2801.43.80029
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Vennesla kontrollutvalg

07.05.2019

Orientering om kommunens arbeid med inkluderende arbeidsliv IA-avtalen
Forslag fra sekretariatet:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Bakgrunn for saken:
Kontrollutvalget bestemte i møte 19.03.2019 sak 9/19 (Eventuelt) at utvalget ønsket å bli orientert om
kommunens arbeid med inkluderende arbeidsliv og inkluderende kommune.

Saksopplysninger:
Gjennom IA-avtalen arbeider regjeringen og partene i arbeidslivet for et mer inkluderende arbeidsliv til
beste for den enkelte arbeidstaker, arbeidsplass og samfunnet.
Det partssammensatte Arbeidslivs- og pensjonspolitiske råd under ledelse av arbeids- og sosialministeren
har ansvaret for oppfølgingen av IA-avtalen på nasjonalt nivå. Selve IA-arbeidet finnet sted på
arbeidsplassen, der arbeidsgiver og arbeidstaker forplikter seg til å samarbeide systematisk for å utvikle
en mer inkluderende arbeidsplass. Alle virksomheter kan bli IA-virksomhet ved å inngå en
samarbeidsavtale.
Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet underskrev 18. desember 2018 den femte AI-avtalen.
Under følger mer informasjon som er hentet fra Arbeids- og sosialdepartementets nettsider.
Nye mål
Partene er enige om to nasjonale målsettinger:
- Sykefraværet skal reduseres med 10 prosent sammenlignet med årsgjennomsnittet for 2018
- Frafallet skal reduseres
For å bedre nasjonal måloppnåelse skal innsatsen målrettes mot bransjer og sektorer som har potensial for
redusert sykefravær. Det skal settes egne mål for prioriterte bransjer.
Innsatsområder er forebyggende arbeidsmiljøarbeid og lange gjentagende sykefravær.
Virkemidlene
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Den nye avtalen skal gjelde for hele arbeidslivet- Avtalen legger stor vekt på partenes felles innsats på
arbeidsplassen. Virkemidler og tiltak i den nye IA-avtalen skal være målrettede og treffsikre og bidra til
bedre måloppnåelse:
- Etablere en ny arbeidsmiljøsatsing med vekt på kunnskapsutvikling, formidling og veivisning i
forebyggende arbeidsmiljøarbeid. En nettportal på Arbeidstilsynets nettsider skal formidle
kunnskap og kompetanse om effektivt forebyggende arbeidsmiljøarbeid.
- Hele arbeidslivet får tilgang på arbeidslivssentrenes ressurser. NAV Arbeidslivssenter og den
enkelte virksomhet får også større handlingsrom til selv å bestemme hvordan de vil samarbeide.
- Målrette innsatsen mot bransjer og sektorer som har potensial for å redusere sykefravær og frafall
gjennom bransjeprogrammer.
- Forsøk med kompetansetiltak for langtidssykemeldte som på grunn av sykdom eller skade ikke
kan komme tilbake til sin tidligere arbeidsgiver.
- Virksomheter som i dag har utvidet egenmelding kan og bør fortsette med det. I avtalen
oppfordres virksomheter som i dag ikke har utvidet egenmelding til å vurdere dette. Det blir også
foreslått at det innføres en plikt for arbeidsgiver til å drøfte utvidet rett til egenmelding med de
tillitsvalgte. Det innebærer at flere arbeidstakere enn i dag kan få mulighet til utvidet
egenmelding.
Lokalt:
Den nye intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv var til behandling i arbeidsmiljøutvalget
12.03.2019 og i administrasjonsutvalget 19.03.2019. Administrasjonen skriver i saken at kommunen og
samfunnet generelt har fokus på inkludering, god arbeidshelse og samarbeid for å oppnå resultater på
disse områdene. De foregående IA-avtalene i Vennesla kommune har vært inngått mellom NAV
Arbeidslivsenteret, de ansatte ved hovedtillitsvalgt og rådmann. Sentralt har det nå blitt drøftet og blitt
enighet om en ny avtale som gjelder alle virksomheter i landet. Dette medfører at det ikke inngås skriftlig
avtale mellom lokale parter. Det legges likevel vekt på lokalt samarbeid om inkluderende arbeidsliv.
Administrasjonsutvalget fattet enstemmig følgende vedtak i møtet:
«1. Vennesla kommune viderefører dagens praksis med egenmeldingsordning slik det framgår av saken.
2. Arbeidsmiljøutvalget overtar funksjonen som utvalg for inkluderende arbeidsliv, for å bedre å kunne se
en helhet. Utvalget for inkluderende arbeidsliv nedlegges.
3. Vennesla kommune ønsker å videreføre samarbeidet med NAV arbeidslivssenter.»
Dagens IA-utvalg har bestått av representanter for hovedtillitsvalgte, hovedverneombud, BHT,
representanter fra organisasjonsseksjonen, NAV lokalt og NAV arbeidslivssenteret. Med
administrasjonsutvalgets vedtak legges dette ned. Samarbeidsfunksjonen blir ivaretatt gjennom
Arbeidsmiljøutvalget der NAV lokalt og NAV arbeidslivssenteret inviteres til å delta en gang i halvåret. I
tillegg er rådmannen v/organisasjonsseksjonen, 2 hovedtillitsvalgte, hovedverneombudet og
Bedriftshelsetjenesten til stede i Arbeidsmiljøutvalget.
Vedlagt til saken følger sakspapirene til saken i administrasjonsutvalget som inneholder saksfremlegget,
den nye IA-avtalen som ble signert desember 2018 og to artikler skrevet av KS.
Kontrollutvalget ønsket også å bli orientert om og eventuelt hvordan kommune er med på
Arbeidsgiverforening for Vekst- og attføringsbedrifter (ASVL) sitt prosjekt «Inkluderende kommune».
Prosjektet har som formål å skape mer samhandling mellom vekst- og attføringsbedriftene og
eierkommunene, og mål om å
- løfte arbeidsinkludering i stat og kommune opp på dagsorden slik at vekstbedriftene får tilgang til
eksterne arbeidsarenaer i det offentlige
- øke samhandlingen med kommunene som oppdragsgivere og som kjøpere av vekstbedriftenes
tjenester
- aktivere kommunens eierskap ved å utvikle kommunikasjons- og samhandlingsmetodikk.
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Vurdering fra sekretariatet:
Sekretariatet har ikke kommet med forslag til vedtak i saken i påvente av administrasjonens orientering.
Vedlegg:
- Sakspapirer administrasjonsutvalget sak 6-19
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INTENSJONSAVTALE OM ET MER INKLUDERENDE ARBEIDSLIV
SAMMENDRAG:
Partene i arbeidslivet har sentralt inngått ny intensjonsavtale om et mer inkluderende
arbeidsliv. Den gjelder for perioden 01.01.19 – 31.12.22.
IA-avtalen Vennesla Kommune har hatt utløp 31.12.18.
I henhold til ny IA-avtale må det foreligge en dokumentert dialog mellom partene i den
enkelte virksomhet for at NAV arbeidslivssenter yter bistand.
I den foregående avtalen hadde man mulighet for å bruke egenmelding inntil 8 dager
sammenhengende og totalt 24 dager i løpet av en 12 måneders periode.
Rådmannen foreslår at denne ordningen videreføres.
Kommunen har et eget samarbeidsorgan for den tidligere IA-avtalen, IA-utvalget.
Det foreslås i saken at dette opphører og at samarbeidsfunksjonen ivaretas gjennom
arbeidsmiljøutvalget. Det legges opp til temamøter om inkluderende arbeidsliv en gang
i halvåret der NAV inviteres til å delta.
Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
1
2

3

Vennesla Kommune viderefører dagens praksis med egenmeldingsordning
slik det framgår av saken.
Arbeidsmiljøutvalget overtar funksjonen som utvalg for inkluderende
arbeidsliv, for bedre å kunne se en helhet. Utvalget for inkluderende
arbeidsliv nedlegges.
Vennesla kommune ønsker å videreføre samarbeidet med NAV
arbeidslivsenter.
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Vedlegg:
Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv
KS: IA-avtale med ny profil
KS: Egenmeldingsordning etter ny IA-avtale
Bakgrunn for saken:
Kommunen og samfunnet generelt har fokus på inkludering i arbeidslivet, god
arbeidshelse og samarbeid for å oppnå resultater på disse områdene.
De foregående IA-avtalene i Vennesla kommune har vært inngått mellom NAV
Arbeidslivssenteret, de ansatte ved hovedtillitsvalgt og rådmannen.
Sentralt har man nå drøftet temaet mellom partene og blitt enig om en ny avtale som
gjelde alle virksomheter i landet. Dette medfører at det ikke inngås skriftlig avtale
mellom lokale parter. Det legges likevel vekt på lokalt samarbeid om inkluderende
arbeidsliv.
Merknader:
Egenmeldingsordningen i tidligere IA-avtale har vært et godt virkemiddel for dialog om
sykefravær på arbeidsplassen. Egenmeldingsordningen har også bidratt til å unngå
sykemeldinger fra legen. Egenmeldingsordningen foreslås inntatt i retningslinjer for
sykefraværsoppfølging fram til 31.12.22 og evalueres etter dette.
Ordningen kommuniseres tydelig til ansatte og ledere. KS anbefaler videreføring av
egenmeldingsordningen, jf vedlegg.
Den nye IA-avtalen har fokus på at sykefraværet skal ned 10% , sammenliknet med
årsgjennomsnittet i 2018. Det skal etableres en nettbasert arbeidsmiljøportal for å
formidle forskningsbasert kunnskap om effektiv forebyggende arbeidsmiljøarbeid til
bransjer, sektorer og virksomheter. Portalen skal være brukerorientert og interaktiv.
Det viset til vedlegg og IA-avtale med ny profil.
Dagens IA-utvalg har bestått av representanter fra hovedtillitsvalgte,
hovedverneombud, BHT, representanter fra organisasjonsseksjonen, NAV lokalt og NAV
arbeidslivssenteret.
Samarbeidsfunksjonen foreslås nå ivaretatt gjennom arbeidsmiljøutvalget der NAV
lokalt og NAV arbeidslivssenteret inviteres til å delta en gang i halvåret. I tillegg er
Rådmannen v/ organisasjonsseksjonen, 2 hovedtillitsvalgte, Hovedverneombudet og
Bedriftshelsetjenesten til stede i kommunens Arbeidsmiljøutvalg.
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Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv
Et arbeidsliv med plass for alle
1. januar 2019 – 31. desember 2022
Den norske arbeidslivsmodellen har gitt gode resultater for sysselsetting, produktivitet,
omstillingsevne og et lærende arbeidsliv. I Norge arbeider de fleste under gode og
forsvarlige arbeidsforhold. På mange arbeidsplasser jobbes det godt og systematisk med å
forebygge og redusere sykefravær og frafall, og mange tar også et stort samfunnsansvar ved
å bidra til integrering og inkludering i arbeidslivet.
Målet er å legge til rette for at så mange som mulig kan arbeide så mye som mulig, så
lenge som mulig
Arbeidskraften er Norges viktigste ressurs. Høy sysselsetting er grunnlaget for å
opprettholde et bærekraftig velferdssamfunn, samtidig som det er av stor betydning for den
enkelte å være i jobb. Trepartssamarbeidet om et mer inkluderende arbeidsliv skal bidra til
høy sysselsetting og mobilisering av arbeidskraft gjennom å forebygge og redusere
sykefravær og frafall fra arbeidslivet.
IA-avtalen setter arbeidsplassen i sentrum
Avtalens innsatsområder, organisering og virkemidler skal støtte arbeidet som ledere,
tillitsvalgte, verneombud og ansatte gjør i den enkelte virksomhet. Det handler om et godt
forebyggende arbeidsmiljø- og sykefraværsarbeid, men også om å være tidlig ute med
kartlegging, drøfting og innsats for kompetanseheving. Virksomhetenes arbeid og innsats
innenfor disse områdene bidrar til å forebygge og redusere sykefravær og frafall og legger til
rette for inkludering. Trepartssamarbeidet skal understøtte og muliggjøre oppfølging og
resultater i den enkelte virksomhet. For å oppnå målene for avtalen, må innsats og
virkemidler på alle nivåer bygge på relevant kunnskap.
Arbeidslivet er i kontinuerlig endring
Store endringer som teknologiutvikling, klimautfordringer, internasjonalisering, endring i
næringsstruktur, innvandring og aldring av befolkningen vil påvirke arbeidslivet og
kompetansebehovene i samfunnet i årene framover. Å møte disse utviklingstrekkene krever
en helhetlig innsats gjennom trepartssamarbeidet.
Et helhetlig samarbeid
Et godt samarbeid mellom partene, både trepartssamarbeid på samfunnsnivå og
topartssamarbeid på arbeidsplassene, er det viktigste verktøyet i inkluderingsarbeidet. IAavtalen må sees i sammenheng med øvrige prosesser som omhandler kompetanse,
sysselsetting og inkludering. Partene samarbeider godt om utdannings- og
kompetansepolitikken og arbeids- og velferdspolitikken, og bidrar aktivt i regjeringens
satsinger på integrering og inkludering.
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IA-avtalens viktigste bidrag i denne helheten er felles innsats fra partene på arbeidsplassen
for å forebygge sykefravær og frafall og fremme inkludering. Myndighetene skal gjennom
sine virkemidler støtte opp under dette arbeidet.
Regjeringen vil ikke foreslå endringer i sykelønnsordningen i denne avtaleperioden, verken
for arbeidsgivere eller arbeidstakere, med mindre partene er enige om det. Avtalen
forhindrer likevel ikke at partene kan diskutere problemstillinger knyttet til sykelønn.

Mål for samarbeidet
Mål på nasjonalt nivå
IA-avtalen skal skape et arbeidsliv med plass til alle gjennom å forebygge sykefravær og
frafall og på denne måten bidra til å øke sysselsettingen.
•

Sykefravær: Sykefraværsprosenten skal reduseres med 10 prosent sammenlignet
med årsgjennomsnittet for 2018.
o Flere sektorer, bransjer og virksomheter har et lavt sykefravær. I disse
bransjene og virksomhetene vil det kunne være et mål i seg selv å
opprettholde det lave fraværet og fokusere innsatsen på forebyggende
arbeidsmiljøarbeid og på å redusere frafall fra arbeidslivet.

•

Frafall: Frafallet fra arbeidslivet skal reduseres.
o Med frafall menes personer i yrkesaktiv alder som ikke kommer tilbake til
arbeid etter fravær. Det er vanligvis langtidssykmeldte som går over på
arbeidsavklaringspenger og etter hvert til uføretrygd, eller personer som går
over til tidligpensjonering.

Gjennom å jobbe godt og systematisk med å forebygge og redusere sykefravær og frafall,
skal virksomhetene være med på å skape gode inkluderingsarenaer i arbeidslivet. IAavtalens suksess må vurderes i lys av partenes konkrete innsats, aktiviteter og resultater. Det
skal utvikles indikatorer som gir informasjon om aktiviteter og leveranser hos alle partene i
samarbeidet, inkludert myndighetenes innsats.

Mål på bransje- og sektornivå:
Den bransje- og sektorvise utviklingen innen arbeidsmiljø, sykefravær og frafall er viktig for
utviklingen i avtalens nasjonale mål. Bransjer og sektorer har ulike utgangspunkt,
utfordringer og utviklingstrekk, og vil bidra i ulik grad til å oppnå de nasjonale målene for IAavtalen.
Avtalepartene er enige om å målrette innsatsen mot bransjer og sektorer som har potensial
for å redusere sykefravær og frafall, og på denne måten bidra til å nå de nasjonale målene
for avtalen. På bakgrunn av dokumentert kunnskap skal det fastsettes egne mål og
indikatorer for prioriterte bransjer og sektorer. Partene forplikter seg til sammen å komme
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frem til hvilke bransjer og sektorer som skal prioriteres i avtaleperioden, og hvordan partene
skal følge opp dette i sitt eget arbeid.

Organisering av IA-avtalen
IA-avtalen skal omfatte hele det norske arbeidslivet. Arbeidsplassen er hovedarenaen for IAarbeidet. Et godt partssamarbeid er en forutsetning for å lykkes med IA-arbeidet. Både
ledelse, tillitsvalgte og verneombud har viktige roller i dette arbeidet.
Det partssammensatte Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd under ledelse av arbeids- og
sosialministeren har ansvaret for oppfølgingen av IA-avtalen på nasjonalt nivå. Rådet skal
årlig diskutere erfaringer og resultater samt strategi og overordnede planer for IA-arbeidet.
Oppfølgingen av prioriterte bransjer og sektorer vil være en sentral del av det organiserte
samarbeidet mellom partene og myndighetene. Partene og myndighetene skal sammen
vurdere og komme frem til hensiktsmessig form på samarbeidet i de prioriterte bransjer og
sektorer. Arbeidslivets parter kan selv etablere regionale samarbeidsarenaer der de mener
dette er hensiktsmessig.
Den operative oppfølgingen av IA-avtalen på nasjonalt nivå gjøres av en koordineringsgruppe
under Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd. Gruppen består av hovedorganisasjonene og
myndighetene, herunder Arbeids- og velferdsetaten, STAMI og Arbeidstilsynet. Gruppen skal
følge opp sentrale initiativ og satsinger i IA-avtalen og forberede drøftingene i Arbeidslivs- og
pensjonspolitisk råd.
Faggruppen er en arbeidsgruppe bestående av partene, myndighetene og relevante
fagmiljøer. Faggruppen skal drøfte status og utvikling i IA-målene og sikre god og relevant
kunnskap om forhold av betydning for IA-avtalens mål og innsatsområder. Faggruppens
vurderinger gir et viktig faglig grunnlag for arbeidet i koordineringsgruppen og i de
prioriterte bransjesatsingene. Gruppen skal også legge frem en årlig rapport for Arbeidslivsog pensjonspolitisk råd. Faggruppens mandat, herunder sammensetning, oppgaver og
organisering skal gjennomgås og justeres innledningsvis i avtaleperioden, slik at det støtter
opp under innretningen og prioriteringene i denne IA-avtalen.

Virkemidler i IA-avtalen
Virkemidler og tiltak i IA-avtalen skal understøtte målene og innsatsområdene i avtalen. Nye
tiltak skal være kunnskapsbaserte og det skal settes i gang følgeforskning og
effektevalueringer av prioriterte satsinger og virkemidler. I tråd med innretningen på
avtalen, skal en rekke virkemidler og tiltak være generelle og treffe hele arbeidslivet. Partene
og myndighetene er også enige om å prioritere virkemidler til en målrettet innsats mot
bransjer og sektorer som har potensial for å redusere sykefravær og frafall.
Tiltakene i avtalen vil kunne ha ulik prioritering gjennom avtaleperioden.

3

17/19 Orientering om kommunens arbeid med inkluderende arbeidsliv - IA-avtalen - 19/09067-1 Orientering om kommunens arbeid med inkluderende arbeidsliv - IA-avtalen : ia-avtalen-2019-2022

Innsatsområder
For å støtte opp under målene for IA-avtalen, er partene og myndighetene enige om å løfte
frem satsinger for forebygging av sykefravær og frafall og å målrette innsatsen mot lange
og/eller hyppig gjentagende sykefravær.

Forebyggende arbeidsmiljøarbeid
For å ha effekt må forebyggende arbeidsmiljøarbeid være kunnskapsbasert og rettet mot
reelle behov på den enkelte arbeidsplass. IA-avtalen skal styrke partssamarbeidet om
forebyggende arbeidsmiljøarbeid lokalt og bidra til at virksomhetene får tilgang til god
kunnskapsbasert støtte i arbeidet.

Innsats mot lange og/eller hyppig gjentagende sykefravær
Langtidssykefraværet utgjør den største delen av sykefraværet i Norge, og øker også risikoen
for varig frafall fra arbeidslivet. Partene vil i IA-perioden rette særlig innsats mot de lange
og/eller hyppig gjentagende sykefraværene. Innsatsen skal være kunnskapsbasert.

Virkemidler for hele arbeidslivet
Ny arbeidsmiljøsatsing
For å gjøre en offensiv innsats for bedre forebyggende arbeidsmiljøarbeid, etableres det en
ny arbeidsmiljøsatsing som skal bidra til kunnskap, kompetanse og verktøy for
virksomhetene.
Arbeidsmiljøsatsingen skal støtte opp under begge innsatsområder i IA-avtalen og dreie seg
om målrettet bransje- og arbeidsplassrettet kunnskapsutvikling, formidling og veivisning i
forebyggende arbeidsmiljøarbeid. Arbeidet skal bidra til virksomhetenes forebyggende
arbeidsmiljøarbeid på de områder som i størst grad bidrar til sykefravær og frafall. Gjennom
en slik faglig spissing kombinert med en rendyrking av kunnskapsformidlings- og
veiviserrollen, skal Arbeidstilsynet prioritere støtte til bransjer, sektorer og virksomheter som
trenger og ønsker veivising i målrettet, forebyggende arbeidsmiljøarbeid, i tillegg til
tradisjonelt tilsyn og kontroll.
Satsingen forberedes og etableres gjennom et utviklingsprosjekt i 2019. Tiltak i satsingen
prøves blant annet ut gjennom piloter og det tas sikte på i løpet av 2019 å etablere en samlet
nettbasert løsning/portal for å formidle kunnskap og kompetanse om effektivt forebyggende
arbeidsmiljøarbeid til bransjer/sektorer og virksomheter. Portalen skal gi et rammeverk for
IA-samarbeid og aktivitet på den enkelte arbeidsplass og også gi insentiver til slik aktivitet.
Portalen må videre klargjøre forventninger til de lokale partenes roller og hvilket ansvar de
lokale partene har i IA-arbeidet. Portalen må gradvis og løpende suppleres og videreutvikles
etter 2019. Portalen knyttes til Arbeidstilsynets nettsider.
Arbeidsmiljøsatsingen innebærer tilgjengeliggjøring av kunnskapsbasert informasjons- og
veivisingsmateriell og anbefalinger, slik at virksomhetene enkelt kan ta i bruk de nye
virkemidlene som støtte og inspirasjon i sitt eget lokale forbedringsarbeid. Portalen skal
være brukerorientert og interaktiv, slik at partene på arbeidsplassen i fellesskap kan
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kartlegge egen virksomhet og måle egne aktiviteter og resultater opp mot andre
virksomheter det er naturlig å sammenligne seg med.
Portalen må ses som et supplement til tjenestene som leveres av NAV Arbeidslivssenter og
skal også forenkle virksomhetenes dialog med disse, blant annet gjennom lenker til NAV.no.
Arbeidslivssentrene skal legge kunnskap og kompetanse fra arbeidsmiljøsatsingen til grunn
for sin bistand og støtte til virksomhetene.
I tillegg til virksomhetene, vil viktige målgrupper for satsingen være bedriftshelsetjenesten,
Arbeids- og velferdsetaten - herunder NAV Arbeidslivssenter, relevante organisasjoner mv.
Gjennom en kombinasjon av digitale verktøy og rådgivning og veivisning fra myndighetene
skal arbeidsmiljøsatsingen nå ut til hele arbeidslivet. Det opprettes en referansegruppe for
satsingen med relevante parter og myndigheter.

Opplæring i arbeidsmiljøarbeid
Arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene vil bidra til bedre og kunnskapsbasert
opplæring i arbeidsmiljøarbeid. Kunnskap og kompetanse blant ledere, tillitsvalgte og
verneombud er helt avgjørende for å oppnå resultater på arbeidsplassene. Opplæring i
arbeidsmiljø og målrettet arbeidsmiljøarbeid skal bygge på kunnskap og kompetanse fra
den nye arbeidsmiljøsatsingen og skal inngå i leder, tillitsvalgt- og
verneombudsopplæringen. Portalen som er omtalt tidligere kan være et godt verktøy også i
opplæringen i arbeidsmiljøarbeid.

En koordinert arbeidslivstjeneste
Arbeidet med å skape et inkluderende arbeidsliv skjer i den enkelte virksomhet. En viktig
forutsetning for å lykkes med dette er godt partssamarbeid. For å få bistand og støtte til
arbeidet med IA-avtalens mål og innsatsområder på den enkelte arbeidsplass, kan
virksomheter inngå samarbeid med NAV Arbeidslivssenter. NAV Arbeidslivssenters bistand
og kompetanse vil være et sentralt virkemiddel overfor virksomheter i IA-arbeidet. Det skal
være en dokumentert dialog mellom partene i den enkelte virksomhet før NAV
Arbeidslivssenter yter bistand.
Arbeids- og velferdsetaten skal utvikle digitale tjenester som gir virksomheter et samlet
tjenestetilbud og samhandlingsflate med Arbeids- og velferdsetaten. Dette vil gi
virksomheter et digitalt kontaktpunkt som kan forenkle og effektivisere virksomhetenes
dialog og samarbeid med Arbeids- og velferdsetaten, herunder NAV Arbeidslivssenter.
Partene er enige i at flere funksjoner vil ivaretas av digitale tjenester i tiden fremover, og at
personlige støttefunksjoner vil være forbeholdt saker hvor behovet for bistand er størst.
Virksomheter som har en fast kontaktperson i NAV Arbeidslivssenter kan beholde dette med
mindre virksomhetskontakten kan ivaretas på en annen og bedre måte.
Ressursene i arbeidslivssentrene skal være et virkemiddel i IA-arbeidet.
For å støtte opp under arbeidet med å forebygge og redusere sykefravær på den enkelte
arbeidsplass, skal det opprettes et tilskudd til ekspertbistand i enkeltsaker med lange
og/eller hyppig gjentagende sykefravær. Tilskuddet begrenses til situasjoner hvor
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dokumenterte bedriftsinterne tiltak og andre offentlige støtteordninger er utprøvd, og hvor
arbeidsgiver, NAV Arbeidslivssenter og den enkelte arbeidstaker er enige om at det er
hensiktsmessig med ekstern ekspertbistand for å finne løsninger.

HelseIArbeid
Virkemiddelet HelseIArbeid består av en satsing på helsefremmende og forebyggende
kunnskapsformidling på arbeidsplassen, med rask tilgang på individrettet tverrfaglig
utredning og avklaring som skal fremme mestring og arbeidsdeltakelse. Målgruppen er den
store gruppen arbeidstakere som står i fare for å falle utenfor arbeidslivet grunnet muskelskjelettlidelser og/eller psykiske plager.
HelseIArbeid tilbys i dag i de tre nordligste fylkene. Avtalepartene er enige om å
gjennomføre HelseIArbeid i større omfang enn i dag. Tiltaket skal gjennomføres innenfor
rammen av dagens regelverk og prioriteringsforskriften.
Ressurser i arbeidslivssentrene skal brukes for å få til et større omfang av HelseIArbeid.

Kompetansetiltak
Langtidssykmeldte er en sammensatt gruppe, og for noen kan det tidlig være klart at det er
nødvendig med kompetansetiltak for å kunne stå i arbeid. I tilfeller hvor bedriftsintern
tilrettelegging ikke fører frem, skal Arbeids- og velferdsetaten vurdere om arbeidsrettede
tiltak skal prøves så tidlig som mulig. For å støtte opp under og styrke dette ansvaret, skal
det igangsettes et forsøk med utvidet bruk av kompetansetiltak i regi av myndighetene.
Målgruppen er langtidssykmeldte arbeidstakere som på grunn av sykdom eller skade ikke
kan komme tilbake til sin tidligere arbeidsgiver og som har behov for kompetansetiltak for å
kunne kvalifiseres til annet arbeid og stå i arbeid. Forsøket skal gi ny kunnskap om hvorvidt
og hvordan kompetanse kan styrke arbeidstilknytningen til personer i denne målgruppen.
Det opprettes en referansegruppe for satsingen med partene og relevante myndigheter.

Sykefraværsoppfølging
Som støtte til legers sykmeldingsarbeid skal det utarbeides en ny kursmodul om
sykmeldingsarbeid i SKIL – Senter for kvalitet i legekontor. Kursmodulene utvikles av SKIL
med partene og myndighetene i en referansegruppe, og skal bygge på eksisterende faglige
støtteverktøy for sykmelder.
Ordningen med utvidet rett til egenmelding har vært et godt og hensiktsmessig virkemiddel
for å fremme dialog på arbeidsplassen og avlaste helsevesenet med hensyn til oppfølging av
korttidssykefravær.
Partene i IA-avtalen foreslår at muligheten til å avtale utvidet rett til egenmelding presiseres i
folketrygdloven. Det foreslås videre at det innføres en plikt for arbeidsgiver til å drøfte
utvidet rett til egenmelding med de tillitsvalgte. Dette vil medføre at flere arbeidstakere enn
i dag kan få mulighet til utvidet egenmelding.
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Organisasjonene vil oppfordre tidligere IA-virksomheter til å videreføre ordningen med
utvidet rett til egenmelding. Organisasjonene vil oppfordre virksomheter som ikke tidligere
har hatt utvidet egenmelding til å vurdere denne ordningen.
Partene og myndighetene vil ha oppmerksomhet rundt den lovfestede
sykefraværsoppfølgingen og følge med på ny kunnskap og informasjon på området.
Utviklingen av nye, digitale tjenester innenfor sykefraværsoppfølgingen gir bedre muligheter
til å utnytte fleksibiliteten i dagens regelverk og å målrette innsatsen. Avtalepartene er
opptatt av at fleksibiliteten i dagens regelverk utnyttes best mulig for å sikre en målrettet
innsats mot lange og/eller hyppig gjentagende sykefravær. Dette krever bl.a. at
virksomhetene har god oversikt over den enkelte ansattes sykefravær og tar initiativ til tidlig
dialogmøte 2 og dialogmøte 3 når dette er hensiktsmessig. Arbeids- og velferdsetaten skal
sikre at slike møter avholdes når arbeidsgiver, arbeidstaker eller sykmelder ber om dette. I
tilfeller hvor bedriftsintern tilrettelegging ikke fører frem, skal Arbeids- og velferdsetaten
vurdere om arbeidsrettede tiltak skal prøves så tidlig som mulig.

Bedre data- og kunnskapsgrunnlag
IA-avtalen skal stimulere til kunnskapsutvikling innenfor innsatsområdene som er valgt for
avtalen. Kunnskap om tiltak på arbeidsplassen og partssamarbeidet på arbeidsplassnivå skal
også prioriteres. Det kan videre være behov for å utvikle et bedre data- og statistikkgrunnlag
på bransje- og yrkesnivå innenfor IA-avtalens fokusområder, herunder sykefravær og
egenmeldingsbruk, frafall, arbeidsmiljø mv.

Virkemidler for prioriterte bransjer og sektorer
Bransjeprogrammer
Det etableres bransjeprogrammer i bransjer og sektorer hvor IA-partene er enige om å sette
inn spisset og prioritert innsats for å støtte opp under målene for IA-avtalen. Partene og
myndighetene skal sammen vurdere og komme frem til hvor mange og hvilke bransjer og
sektorer, samt hensiktsmessig form på samarbeidet i de prioriterte bransjer og sektorer.
De utvalgte bransjene bør komme fra både offentlig og privat sektor. Andre kriterier for
utvelgelse av prioriterte bransjer og sektorer vil være potensial for å redusere sykefravær
og/eller frafall og bransjer som vurderes som særlig utsatt for omstilling. Bransjene skal
pekes ut i første kvartal 2019, og bransjeprogrammene skal igangsettes i andre kvartal 2019.
Partene og myndighetene er enige om å prioritere utvikling og evaluering av tiltak i de
bransjevise satsingene i regi av IA-avtalen og tiltak og virkemidler som støtter opp under
målene for avtalen. Det skal legges til rette for at partene i bransjeprogrammene kan prøve
ut ulike målrettede tiltak innenfor de valgte satsingsområdene: forebyggende
arbeidsmiljøarbeid og oppfølging av lange og/eller hyppig gjentagende sykefravær. Det skal
også settes i gang følgeforskning og evalueringer av tiltakene på en slik måte at man får best
mulig grunnlag for å vurdere virkninger av de samlede virkemidlene.
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Oppfølging av IA-avtalen
Partene ved Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd skal årlig, på bakgrunn av erfaringer og
utviklingstrekk, vurdere oppnådde resultater for målene i avtalen.
Dersom resultatene av IA-arbeidet utvikler seg i feil retning, vil myndighetene ta initiativ til
drøftinger med partene i avtalen om hvilke justeringer som er nødvendige.
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Oslo 18. desember 2018

Regjeringen ved arbeids- og sosialministeren

Næringslivets Hovedorganisasjon

Landsorganisasjonen i Norge

KS

Hovedorganisasjonen Virke

Unio

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Akademikerne

Staten som arbeidsgiver ved kommunal- og moderniseringsministeren
9

17/19 Orientering om kommunens arbeid med inkluderende arbeidsliv - IA-avtalen - 19/09067-1 Orientering om kommunens arbeid med inkluderende arbeidsliv - IA-avtalen : ia-avtalen-2019-2022

VEDLEGG
Partene er enige om følgende prioritering av ressurser til virkemidler:

1

Virkemidler

Ressursramme 2019 2022

Ny arbeidsmiljøsatsing

70 mill. kroner i 2019, deretter 50 mill.
kroner årlig

Koordinert arbeidslivstjeneste

Arbeidslivssentrene

HelseIArbeid

Arbeidslivssentrene

Nytt tilskudd til ekspertbistand

50 mill. kroner årlig

Kompetansetiltak - forsøk

70 mill. kroner årlig

Bransjeprogrammer, inkludert
utvikling, forsøk, følgeevalueringer

60 mill. kroner i 2019, deretter 80 mill.
kroner årlig

Kunnskapsutvikling,
Kunnskapsgrunnlag

21 mill. kroner årlig

Utvikling kursmodul og utprøving
(SKIL)

Totalt 2 mill. kroner i 2019-2021 1

Opplæring i arbeidsmiljøarbeid

Årlig, dekkes av partene

Under forutsetning av at den økonomiske rammen er i tråd med statsstøtteregelverket.
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

18/12636-8
Sander Haga Ask

Saksgang
Vennesla kontrollutvalg

Møtedato
10.09.2019

Oppfølging av revisjonsnotat om stiftelser og konsekvenser av
boligstiftelsens endring av vedtekter
Forslag fra sekretariatet:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Bakgrunn for saken:
Kontrollutvalget diskuterte i møte 07.05.2019 sak 14/19 (Eventuelt) en henvendelse om endring av
vedtekter i boligstiftelsen. Kontrollutvalget valgte å be administrasjonen orientere i neste møte om
hvordan revisjonens notat om kommunens bruk av stiftelser er fulgt opp samt mulige konsekvenser av
vedtektsendringene i boligstiftelsen.

Saksopplysninger:
Kontrollutvalget behandlet i møte 20.11.2018 sak 24/18 revisjonens notat om Vennesla kommune sin
bruk av boligstiftelser. Vennesla kommune opprettet to boligstiftelser på slutten av 80-tallet og
begynnelsen av 90-tallet. Den første boligstiftelsen som ble opprettet i 1989 heter «Vennesla boligstiftelse
for erverv og drift av boliger for vanskeligstilte boligsøkere». Følgende formål følger av vedtektenes § 1;
«Stiftelsens formål er å erverve, eie og drive i henhold til etableringskostnader, utleie av boliger
uten eget økonomisk formål og i nært samarbeid med kommunens faglige og administrative
organer. Stiftelsens virksomhet, drift, erverv og oppføring av nybygg skjer innenfor rammen av
de til enhver tid gjeldende kommunale planer og vedtak. Rådmannen eller den han bemyndiger
holdes løpende orientert om virksomheten og eventuelle endringer og får kopi av innkalling og
har møte-, forslags- og talerett.»
Den andre boligstiftelsen ble opprettet i 19911 og heter «Vennesla boligstiftelse». Følgende formål følger
av vedtektenes § 1;
«Stiftelsen har til formål å drive, erverve eller å forestå oppføring av trygdeboliger i nært samarbeid med
kommunens faglige og administrative organer. Stiftelsens virksomhet, drift, erverv og oppføring av
nybygg skjer innenfor rammen av de til enhver tid gjeldende kommunale planer og vedtak. Rådmannen
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eller den han bemyndiger holdes løpende orientert om virksomheten og eventuelle endringer og får kopi
av innkalling og har møte- forslags- og talerett»
I notatet gikk revisjonen igjennom det aktuelle lovverket som gjelder for stiftelser og forholdet til
oppretteren av dem som i dette tilfellet er Vennesla kommune. Avslutningsvis i notatet kom revisor med
noen anbefalinger til kommunen. Etter gjennomgangen kan ikke revisjonen med enkelte unntak anbefale
å opprette nye stiftelser til bruk i offentlige forvaltning. Videre anbefaler ikke revisjonen at kommunen
tilfører stiftelsene ytterligere tilskudd eller kapital før det er tatt en grundig gjennomgang av
hensiktsmessigheten i bruken av stiftelsene. Kommunen bør ta en gjennomgang og vurdere om
stiftelsenes formål er i samsvar med kommunens nåværende og fremtidige mål og politikk på området.
Grunnlaget for revisjonens anbefaling er at mister stor politisk styring og kontroll ved bruk av stiftelser, I
den grad kommunens behov eller de politiske ønsker og prioriteringer endres og ikke fullt ut samsvarer
med stiftelsens formål, vil kommunen med meget stor sannsynlighet ikke få tilgang til stiftelsens kapital.
Revisjonen mener derfor at stiftelser etter dagens lovgivning er lite hensiktsmessig til å ivareta oppgaver
etter offentlig forvaltning. Slik forslaget til ny stiftelseslov foreligger vil kravene til uavhengighet til
kommunen som oppretter forsterkes og revisjonen anbefaling om å ikke bruke stiftelser til kommunal
forvaltning vil styrkes. Avslutningsvis anbefaler revisjonen at i den grad dagens formålet ikke samsvarer
med kommunenes ønsker og prioriteringer i dag og i fremtiden, anbefaler revisjonen at man starter et
arbeid med å forsøke å omdanne stiftelsene
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak i saken:
«Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret:
Kommunestyret tar revisjonens notat om kommunens bruk av stiftelser til orientering og ber rådmannen
følger opp revisors anbefalinger.»
Kommunestyret vedtok enstemmig kontrollutvalgets innstilling i saken. Vedlagt følger revisjonens notat
om boligstiftelser.
Kommunestyret behandlet i mai et forslag til endring av vedtekter til Vennesla boligstiftelse. I stiftelsen
sine vedtekter heter det at rådmannen skal holdes løpende orientert om virksomheten og eventuelle
endringer. Det er Stiftelsestilsynet som endelig godkjenner endringen i vedtekter hos stiftelsen og
kommunen er først og fremst høringspart.
Boligstiftelsen ønsker å endre §2 i stiftelsens vedtekter, for å kunne, ved helt spesielle forhold, inngå et
midlertidig utleieforhold til andre enn hovedmålgruppen. Dette for å blant annet ivareta stiftelsens ansvar
for drift av boligene og kommunens behov for boliger. Utleien skal godkjennes av kommunens
tildelingsutvalg. Den foreslåtte endringen skal være tilsvarende teksten i vedtektene for Vennesla
boligstiftelse for erverv og drift av boliger for vanskeligstilte boligsøkere. Styret i stiftelsen vedtok i møte
28.03.2019 følgende forslag til ny tekst for hele §2:
«Bare eldre og funksjonshemmede kan være leietakere i stiftelsens boliger. Gjenlevende ektefelle har
anledning til å fortsette leieforholdet, selv om vedkommende ikke tilfredsstiller vilkårene i denne paragraf
1. punkt.
Når særlige grunner foreligger, kan boligene leies ut til andre.»
Vedlagt til saken følger sakspapirene fra kommunestyret samt stiftelsen sine daværende vedtekter og det
vises til disse for mer informasjon om endringen av stiftelsen sine vedtekter.
Kontrollutvalget har ønsket på bli orientert om hvordan revisjonens notat er fulgt opp samt om endringen
av vedtekter i Vennesla boligstiftelse. Administrasjonen er derfor invitert til møtet i kontrollutvalget for å
orientere og svare på eventuelle spørsmål.

2
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Vurdering fra sekretariatet:
Saken legges frem uten forslag til vedtak i påvente av administrasjonens orientering. Sekretariatet kan
være behjelpelig med å utforme et vedtak i møtet.
Vedlegg:
- Revisjonsnotat – Vennesla kommune sin bruk av boligstiftelser
- Saksfremlegg KS sak 33/19 – Forslag til endring av vedtekter Vennesla boligstiftelse
- Vedtak KS sak 33/19 – Forslag til endring av vedtekter Vennesla boligstiftelse
- Vedtekter Vennesla boligstiftelse før endring

3
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Kristiansand 12.11.18

Boligstiftelser – Vennesla kommune
1. Innledning
Kontrolluvalget vedtok i sak 17/17 3 c følgende;
Kontrollutvalget diskuterte Vennesla kommune sin bruk av og samarbeid med
stiftelser. Forslag til tilleggsvedtak fremmet i møte;
Kontrollutvalget ber revisjonen utarbeide et notat om Vennesla kommune sin bruk av
boligstiftelser og konsekvensen av bruken av stiftelser.
Den 21.10.16 ble det lagt frem forslag til ny stiftelseslov fra Nærings- og
fiskeridepartementet.1 Revisjonen har i vårt arbeid sett hen til forslag om ny stiftelseslov og
avventet videre arbeid med notatet på bakgrunn av NOU 2016:21. Høsten 2018 er det fortsatt
uklart om og når ny stiftelseslov eventuelt vil iverksettes. Revisjonen velger av denne grunn å
ikke avvente videre arbeid med notatet. Revisjonen har for øvrig parallellt med notatet til
kontrollutvalget i Vennesla, arbeidet tett opp mot Kristiansand kommune2 rundt
problemstillinger knytttet til bruk av boligstiftelser i offentlig forvaltning. Revisjonen har for
øvrig holdt kontrollutvalget orientert om utviklingen i arbeidet.

2. Boligstiftelser i Vennesla kommune
Vennesla kommune opprettet to boligstiftelser på slutten av 80-tallet og begynnelsen av 90tallet. Den første boligstiftelsen som ble opprettet i 1989 heter «Vennesla boligstiftelse for
erverv og drift av boliger for vanskeligstilte boligsøkere». Følgende formål følger av
vedtektenes § 1;
«Stiftelsens formål er å erverve, eie og drive i henhold til etableringskostnader, utleie
av boliger uten eget økonomisk formål og i nært samarbeid med kommunens faglige
og administrative organer. Stiftelsens virksomhet, drift, erverv og oppføring av nybygg
skjer innenfor rammen av de til enhver tid gjeldende kommunale planer og vedtak.
Rådmannen eller den han bemyndiger holdes løpende orientert om virksomheten og
eventuelle endringer og får kopi av innkalling og har møte-, forslags- og talerett.»
1

NOU 2016:21
Kristiansand og Trondheim kommune har engasjert KS til å arbeide med problemstillinger rundt bruk
av boligstiftelser i offentlig forvaltning.
2

Postadr.:
Hovedktr.
Org.nr.

Agder Kommunerevisjon IKS
Postboks 417 Lund
4604 Kristiansand
Tollbodgata 37
987 183 918

E-post: post@agderkomrev.no
Hjemmeside: www.agderkomrev.no
Telefon Kr.sand:
38 07 27 00
Telefon Evje:
977 60 455

Avd. Setesdal
Kasernevegen 19
4735 Evje
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Den andre boligstiftelsen ble opprettet i 19913 og heter «Vennesla boligstiftelse». Følgende
formål følger av vedtektenes § 1;
«Stiftelsen har til formål å drive, erverve eller å forestå oppføring av trygdeboliger i
nært samarbeid med kommunens faglige og administrative organer. Stiftelsens
virksomhet, drift, erverv og oppføring av nybygg skjer innenfor rammen av de til
enhver tid gjeldende kommunale planer og vedtak. Rådmannen eller den han
bemyndiger holdes løpende orientert om virksomheten og eventuelle endringer og får
kopi av innkalling og har møte- forslags- og talerett».

3. Bruk av stiftelser til boligsosiale formål
Mange kommuner opprettet fra 1960-tallet boligstiftelser. Stiftelsene ble opprettet for å
etablere et smidig og effektivt boligpolitisk redskap, med det formål å løse de oppgavene
kommunene sto overfor med å skaffe eldre og funksjonshemmede boliger. Da boligstiftelsene
ble opprettet fra 1960-tallet og utover så gjaldt lov om sosial omsorg av 05.06.1964.
Kommunens boligpolitiske ansvar var imidlertid ikke lovfestet i denne loven. Det skjedde
først ved innføring av lov om sosiale tjenester (Sosialtjenesteloven) i 1991. Frem til 1991 bar
således lovgivningen og stiftelsenes aktivitet på området preg av å være «offentlig
veldedighet»
Ved vedtakelsen av lov om sosiale tjenester i 1991 ble det fremhevet at loven skulle bidra til
at den enkelte fikk mulighet for å leve og bo selvstendig og ha en aktiv og meningsfylt
tilværelse i fellesskap med andre4. Kommunene fikk dermed ansvaret for å skaffe boliger til
vanskeligstilte boligsøkere, herunder boliger med særskilt tilpasning og boservice for dem
som trengte det på grunn av alder eller funksjonshemming, jf. § 3-4. Kommunen fikk også
ansvar for å finne midlertidig husvær for dem som ikke klarte det selv, jf. § 4-5.
Denne rettighetsforankringen skjedde parallelt med flere viktige reformer, blant annet
kommunens ansvar for HVPU-reformen på slutten av 1980-tallet og kommunens ansvar for å
bosette nyankomne flyktninger. Av nyere politikkområder kan særlig nevnes behovet for
boliger innenfor psykiatri. Utviklingen har gått fra «offentlig veldedighet» til et lovpålagt
kommunalt ansvar og klarere rettigheter for innbyggerne. Denne utviklingen har
vanskeliggjort en videreføring av boligstiftelsene som slike boligpolitiske redskaper
stiftelsene i utgangspunktet var tiltenkt. Boligstiftelsene er således ikke lenger omhandlet på
samme måte som en aktør i en kommunes boligsosiale handlingsplaner. På grunn av
lovendringene og reformene har kommunene selv vært forpliktet til å erverve boliger for å
3

Det er i høringsrunden opplyst fra Vennesla kommune at det både i Kartverket og
Brønnøysundregistrene har vært sammenblanding av stiftelsene, slik at stiftelses dato er byttet om på
disse. Revisjonen har valgt å beholde det som er offisielt registrert og uansett så kan vi ikke se at det
har realitetsbetydning for rapporten.
4
Lov om sosiale tjenester 13.12.1991 § 1-1 b
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kunne oppfylle de lovpålagte oppgavene, og flere kommuner har i den forbindelse opprettet
kommunale foretak.
Mange av boligstiftelsene har inngått avtale med kommunene/foretakene om at
kommunen/foretaket leier alle boligene til stiftelsene med rett til fremleie. Det er da
kommunen som tildeler boligene. Tildelingen ses i sammenheng med søkerens behov for
hjemmehjelp/hjemmesykepleie, eller annen oppfølgingstjeneste. Mange av boligstiftelsene
har således få eller ingen ansatte og styrets oppgave er i hovedsak å påse at avtalen med
kommunen overholdes.
Svært mange kommuner har de siste årene opplevd redusert etterspørsel etter boliger for eldre
og funksjonshemmede. Dette skyldes antakelig at eldre og funksjonshemmede i økende grad
kjøper leilighet i det private markedet, samt at nyere boliger er universelt utformet. Til dette
kommer at mange av boligene i boligporteføljen ikke er egnet til mennesker med
funksjonsnedsettelser, fordi mange av boligene ikke har heis, har små bad og lignende.
Stiftelsesdato for stiftelsene i Vennesla er således et viktig poeng å få med seg. Vennesla
boligstiftelse for erverv og drift av boliger for vanskeligstilte boligsøkere ble stiftet
17.08.1989. Stiftelsesdato for Vennesla boligstiftelse er 23.05.1991. Poenget her er at
stiftelsene ble opprettet før kommunens boligpolitiske ansvar ble lovfestet i
sosialtjenesteloven av 13.12.1991.
Boligstiftelsene i Vennesla eier et stort antall boliger5 som leies ut til målgruppene for
stiftelsene. Målgruppen for Vennesla boligstiftelse er eldre og funksjonshemmede, og for
Vennesla boligstiftelse for vanskeligstilte er det ungdom, sosialt vanskeligstilte og
innvandrere som er målgruppen. Totalt er samlet boligportefølje slik pr 05.09.186;
Huseier

Antall boliger

Vennesla kommune

47

Vennesla boligstiftelse

1537

Vennesla boligstiftelse for «vanskeligstilte boligsøkere»

74

Malermester Bratland

4

God Driv

9

Nystøl

2

Lindhus Utleie

12

Venneslagården borettslag

34

Sum

335

5

I følge årsregnskap for 2017 har Vennesla boligstiftelse 13 eiendommer og Vennesla boligstiftelse
for vanskeligstilte 33 eiendommer, hvorav mange består av flere boliger.
6
Presentasjon fra Vennesla kommune – Tildeling av boliger fra A til Å
7
Det er kun 20 av 154 som ikke er omsorgsbolig
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Tildelingen av boliger skjer etter vedtak fra tildelingsutvalget. Tildelingsutvalget består pr
05.09.18 av følgende personer;
Gry L. Sørensen

Koordinerende og helse fremmende enhet

Bodil Domingos

Koordinerende og helse fremmende enhet

Cecilie Limm Pedersen

NAV Vennesla

Bjørn Erik Ekberg8

Enhet for byggforvaltning

Lars Otto Nome

Enhet for livsmestring

Jarle Hammen

Enhet for livsmestring

Tordis Strand

Enhet for hjemmetjenester

Anita B. Åsan

Hægeland omsorgssenter og hjemmetjeneste

Revisjonen vil nevne noen eksempler i Vennesla Kommune på hvordan behovene for boliger i
boligsosialt perspektiv endres over tid, samtidig som organiseringen i stiftelsene medfører en
lite fleksibel ordning. Eksempel kan nevnes;
 I dag brukes bofelleskap til flyktninger, da man har lite 2-roms boliger
tilgjengelig. Dette anses av kommunen som lite hensiktsmessig.
 Det er blitt flere brukere som ødelegger boligene. Det er mangelvare på boliger
som tåler «hard belastning» i Vennesla kommune.
 Vennesla kommune eier ikke mange boliger selv. Det oppleves av kommunen
som en utfordring at stiftelsene har «veto-rett9» i hvilke brukere de vil ha i sine
boliger. Kommunen har da borettslag å tilby, noe som er lite hensiktsmessig å
tilby brukere som bør ha bolig som tåler hard belastning. Her har man måtte
leie inn bolig fra private utleiere og kommunen får regning på unormal slitasje
og ødeleggelser.
 Det er mangel på rus og psykiatri plasser – heldøgnsbolig, hvor man også har
behov for tjenester.
Vennesla kommune har de siste årene planlagt bygging av nye ROP-boliger (samtidig
ruslidelse og psykisk lidelse) i kommunen og i sak 37/17 ble det vedtatt at oppføring av 12
ROP-boliger på Lomtjønn skal gjenomføres i samarbeid med Vennesla boligstiftelse.
Kommunestyret vedtok i sak 3/18, samt i korrigert versjon i sak 28/18, at Vennesla kommune
skal stille selvskyldnergaranti for Vennesla boligstiftelse for lånet fra Kommunalbanken. Når
boligene er ferdigstilt skal kommunen ha tildelingsrett for boligene og den skal leie
personalbasen.
Revisjonen vil gi en redegjørelse for de sentrale regler om stiftelser med særlig fokus på
rettsforholdet mellom en kommune som oppretter, og stiftelsen. Det vil også bli redegjort for
8

Bjørn Erik Ekberg er ansatt i Vennesla kommune og representerer boligstiftelsene i tildelingsutvalget
Det blir opplyst fra kommunen at stiftelsene har benyttet sin «veto-rett», slik at de ikke får inn bruker
som bør ha en såkalt «hard bolig».
9
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enkelte særskilte temaer knyttet til Vennesla kommunes samarbeid med Vennesla
boligstiftelse og Vennesla boligstiftelse for vanskeligstilte.

4. Ulike organisasjonsformer for offentlig virksomhet
Figuren under viser de ulike organisasjonsformene kommunen kan velge for organisering av
virksomheten. I det følgende vil det bli gitt en kort oversikt over rettsforholdene knyttet til de
ulike organisasjonsformene i offentlig forvaltning;

Forvaltningsorgan

Kommunal etat
(koml § 10)

Kommunal
institusjon

Interkomm.
samarbeid

(koml § 11)

Interkomm.
samarbeid

Selvstendige rettssubjekt

Kommunalt
foretak

(koml § 27) (koml § 28 a-c) (koml kap 11)

Interkomm.
selskap
(IKS-lov)

Aksjeselskap

Stifting

(AS-lov)

(Stiftingslova)

Offentlige
og private
eiere

Offentlige eiere

Ingen
eiere

Forvaltningsorganer brukes her som samlebetegnelse på de organer og institusjoner som er en
integrert del av kommunen. Disse reguleres i lov av 25. september 1992 om kommuner og
fylkeskommuner (kommuneloven). Kommunestyret er øverste organ i kommunen jf.
kommuneloven § 6. Dette innebærer at alle andre kommunale organer og institusjoner er
underlagt kommunestyrets instruksjonsmyndighet. Myndighet kan delegeres fra
kommunestyret til andre organer eller institusjoner, men kommunestyret kan da likevel
instruere organet, med mindre noe annet er fastsatt. Instruksjonsmyndigheten utøves gjennom
kommunestyrets vedtak, som kommunens forvaltningsorganer er bundet av. Det at
kommunestyret har generell instruksjonsmyndighet, som kan utøves direkte gjennom egne
vedtak, gjør den politiske styringen av forvaltningsorganer enkel og effektiv.
Virksomhet kan også skilles ut fra kommunen som et selvstendig rettssubjekt. Virksomheten
inngår da ikke i kommunen og er dermed ikke underlagt kommunestyrets generelle
instruksjonsmyndighet på grunnlag av over- og underordningsforhold. Politisk styring og
kontroll må da utøves gjennom de ordninger lovgivningen for den aktuelle virksomhetstypen
foreskriver.

5
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Fig: Politisk styring og ansvarsforhold knyttet til de ulike organisasjonsformer kommunen kan benytte

Den organisasjonsformen (eget juridisk subjekt) med tettest tilknytning til kommunen er
interkommunalt selskap (IKS)10, som reguleres av lov 29. januar 1999 om interkommunale
selskaper. Det er kun kommuner, fylkeskommuner og IKS som kan ha eierposisjon i slike
selskaper. Eierkommunene velger sine representanter til representantskapet, som er selskapets
øverste organ. Selskapet skal også ha et styre og en daglig leder, som er underlagt
representantskapets instruksjonsmyndighet. Her utøves den politiske styringen og kontrollen
indirekte ved at kommunen kan instruere sine representanter i representantskapet.
Aksjeselskap kan også velges som selskapsform for kommunal virksomhet og reguleres i lov
av 13. juni 1997 om aksjeselskaper. Generalforsamlingen, som består av aksjeeierne eller
deres representanter, er selskapets øverste organ. De kan ta beslutninger om alt som ikke
eksplisitt er unntatt deres myndighet. Styret og daglig leder11 velges av generalforsamlingen,
og de er bundet av beslutningene som tas av generalforsamlingen. I et aksjeselskap kan både
kommunen og private ha eierposisjon. Hvilken innflytelse kommunen har er da avhengig av
størrelsen på eierposisjonen, vedtektene og eventuelle aksjonæravtaler.
En tredje selskapsform man kan velge, og som har minst tilknytning til kommunen av de som
er gjennomgått her, er stiftelser. De reguleres av lov 15. juni 2001 om stiftelser
(stiftelsesloven). En stiftelse har ingen eiere, den er selveiende. Kommunen kan opprette
10

Et unntak her er kommunelovens § 27 – selskap – som eget rettssubjekt, som ligger i
skjæringspunktet mellom kommunal forvaltning og forretning.
11
Daglig leder velges kun av generalforsamlingen der hvor dette er vedtektsfestet
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stiftelser, men ikke eie dem. Som vi kommer nærmere inn på senere er kommunens mulighet
for påvirkning begrenset til i hovedsak å velge representanter til stiftelsens organer.

5. Hovedtrekk ved organisasjonsformen stiftelse
Hva som utgjør en stiftelse er angitt på følgende måte i stiftelsesloven § 2:
«Med stiftelse forstås en formuesverdi som ved testament, gave eller annen rettslig
disposisjon selvstendig er stilt til rådighet for et bestemt formål av ideell, humanitær,
kulturell, sosial, utdanningsmessig, økonomisk eller annen art.»
En stiftelse er et instrument for å forvalte kapital eller andre verdier på en måte som tjener et
nærmere angitt formål. For å opprette en stiftelse må det utarbeides og registreres et
stiftelsesdokument som inneholder stiftelsens formål og vedtekter. Den som forestår dette er
oppretter av stiftelsen. I det følgende vil det med «kommunen» siktes til kommunen i rollen
som oppretter av en stiftelse med mindre noe annet er oppgitt. For å fullføre opprettelsen må
grunnkapitalen overføres til stiftelsen.
En stiftelse er selveiende. Da det ikke er noen eiere er ikke det overordnede målet for
virksomheten å tjene eiernes interesser, men snarere å fremme og tjene det vedtektsfestede
formålet. IKS og aksjeselskap skal drives slik at det tjener eiernes interesser. Gjennom
henholdsvis representantskapet og generalforsamling utøver eierne sin myndighet og setter
mål og legger føringer for driften av virksomheten. Siden stiftelser ikke har eiere har de heller
ikke noe organ for utøvelse av eiermyndighet.
Det fremgår av stiftelsesloven § 2 at formuesverdien må være «selvstendig» stilt til rådighet.
Denne formuleringen uttrykker selvstendighetskravet. I dette kravet ligger det at stiftelsen
må være tilstrekkelig uavhengig av oppretter, eventuelt andre som skyter inn kapital og de
som kan dra nytte av utdelinger fra stiftelsen. Dersom det ikke foreligger tilstrekkelig
uavhengighet vil det ikke være opprettet en stiftelse.
Tilstrekkelig selvstendighet er både et vilkår for at det skal foreligge en stiftelse og et
grunnleggende kjennetegn ved stiftelser som organisasjonsform. Selvstendighetskravet
medfører at kommunen ikke kan betinge seg rettigheter til kontroll over stiftelsen, eller
rettigheter til midlene stiftelsen innehar, utover det stiftelsesloven tillater. Hva stiftelsesloven
åpner for vil bli gjennomgått i punkt 7 og 8.
Enhver stiftelse skal ha et styre som er det øverste organet i virksomheten, og som har det
overordnede ansvaret for alle sider ved driften. Det kan i tillegg ansettes en daglig leder som
vil ha ansvar for oppgaver knyttet til den daglige driften, og denne vil da være underlagt
styrets instruksjonsmyndighet.

7
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6. Kommunens mulighet for påvirkning og kontroll
Utarbeiding av vedtekter og formål
Det er ved etableringen av stiftelsen at oppretteren har en sentral rolle. Den angir stiftelsens
formål og utarbeider øvrige vedtekter. På den måten definerer oppretter både hva
virksomheten skal drive med og rammene for organiseringen av virksomheten. Når stiftelsen
er opprettet og registrert har oppretteren ikke mulighet til å endre formål og vedtekter.
Stiftelser kan ikke fritt endre vedtektene eller legges ned. De er i prinsippet uforanderlige og
evigvarende.12 Dette skiller stiftelser fra blant annet selskaper og foreninger, der
vedtektsendringer og nedleggelse i utgangspunktet fritt kan gjennomføres så lenge det oppnås
tilstrekkelig flertall. Stiftelsestilsynet har en viss adgang til å oppløse og avvikle stiftelser
gjennom omdanningsreglene i stiftelsesloven, en adgang Stiftelsestilsynet har praktisert meget
strengt. Som vi kommer tilbake til i kap 8 er adgangen til å gjøre endringer i vedtektene
uansett strengt regulert i stiftelsesloven. Ved etableringen av stiftelsen er det dermed meget
viktig at formålet er klart formulert, og gir en dekkende beskrivelse av hva kommunen ønsker
at stiftelsen skal søke å oppnå.
Det er et krav for at det skal være opprettet en stiftelse at den er tilstrekkelig selvstendig i
forhold til oppretter. Det vil dermed ikke være adgang til å vedtektsfeste at
beslutningsmyndighet skal tilfalle andre organer enn de loven foreskriver at stiftelsen skal ha.
Kommunen kan ikke gi seg selv myndighet til å ta beslutninger som blir bindende for
stiftelsen eller til å instruere stiftelsens organer.
Valg av styremedlemmer
Unntaket fra at oppretter ikke kan tilskrive seg noen kontroll over stiftelsen er reglene om
valg av styremedlemmer. Det skal fastsettes i vedtektene hvordan styret skal velges, og
oppretter kan gi seg selv myndigheten til å oppnevne styrets medlemmer.
Oppretter står ikke helt fritt ved oppnevningen av styremedlemmer. Etter § 27 i stiftelsesloven
er det krav om at mist ett styremedlem er uavhengig av den som har skutt inn grunnkapitalen
i stiftelsen, og i NOU 2016:21 «Forslag til ny stiftelseslov» er dette foreslått økt til to. Der
kommunen har skutt inn grunnkapitalen i stiftelsen må minst ett av styremedlemmene være en
person som ikke «har tillitsverv i, eller står i et ansettelses- eller underordningsforhold» til
kommunen. Da det kun kreves én uavhengig representant kan likevel styrets flertall bestå av
personer med tilknytning til kommunen.
Selv om kommunen dermed kan velge et flertall av styremedlemmer som har tilknytning til
kommunen at man forventer at de ivaretar kommunens interesser, legger stiftelsesloven noen
føringer
for
styremedlemmenes
utførelse
av
styrevervet
som
begrenser
påvirkningsmuligheten. Styremedlemmene er forpliktet etter stiftelsesloven §§ 18, 19 og 30 til
å drifte stiftelsen på en måte som tjener formålet, forvalte stiftelsens kapital på en forsvarlig
12

NOU 1998:7 s 39
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måte og kun gjøre utdelinger som er i samsvar med formålet. Dette forhindrer stiftelsen i å
forvalte stiftelsens midler etter kommunens interesser, med mindre disse er sammenfallende
med stiftelsens formål.
Inhabilitetsregler
Reglene om styremedlemmers og daglig leders habilitet i stiftelser er regulert i
stiftelseslovens § 37. Formålet med bestemmelsen er å sikre at styret og daglig leder
behandler saker og treffer avgjørelser ut fra hva som fremmer stiftelsens formål og hva som
for øvrig ivaretar stiftelsens interesser. Advokatfirmaet Brath har skrevet følgende13;
«Det er verdt å merke seg at stiftelser, som selveiende institusjoner uten medlemmer,
er særlig sårbare for illojale eller uheldige disposisjoner fra styrets side. Det skjer
ingen aktiv eierkontroll med styrets forvaltning slik generalforsamlingen kan føre i
selskaper. Det skjer heller ingen tilsvarende medlemskontroll med styret, slik
medlemmer av foreninger kan utøve gjennom foreningens årsmøter. Habilitetsregler er
derfor særlig viktige i stiftelser».
Det følger av stiftelseslovens § 37 at representanter med nær tilknytning til kommunen vil
være inhabile i saker hvor kommunen har en «særinteresse». Dette vil hovedsakelig være i de
tilfeller hvor kommunen er avtalepart. Regelen begrenser kommunens mulighet til påvirkning
gjennom valg av styremedlemmer i de sakene hvor kommunen har fremtredende interesser.
Det nærmere innholdet i habilitetsbestemmelsen vil bli gjennomgått konkret i relasjon til
boligstiftelsene i punkt 9.
Det er verdt å merke seg at i forslag til ny stiftelseslov14 så skjerpes kravet til habilitet.
Dagens unntak for den som har offentlig stilling eller verv og som deltar i saksbehandlingen
eller avgjørelsen av spørsmål som i det vesentlige gjelder bruken av midler stiftelsen har fått
stilt til rådighet av det offentlige, fjernes15.

Innsyn og kontroll
Innsyn er helt sentralt for effektivt å kunne føre kontroll. Kontrollutvalget har fullt innsyn i
alle saker og dokumenter i kommunens forvaltningsorganer jf. kommuneloven § 77. Videre
har de tilsvarende innsyn i IKS, interkommunalt samarbeid som utgjør et selvstendig
rettssubjekt og aksjeselskaper som er hel-eid av offentlige instanser jf. kommunelovens § 80.
For andre selskapsformer, herunder stiftelser, gir ikke kommuneloven noen hjemmel for
innsyn. Kontrollutvalget og kommunens revisor vil ha innsyn i alle dokumenter som uansett
er offentlige, men utover dette må innsyn eller innsynsrett være basert på avtale mellom

13

Advokatfirma Brath – Bodø kommunale boligstiftelse – Endring av organisasjonsform – muligheter
og konsekvenser
14
NOU 2016:21 § 52 (tidligere § 37)
15
NOU 2016:21 – Etter utvalgets mening fremstår lovfesting av unntaket som unødvendig da
spørsmålet om habilitet alltid må avgjøres ut fra en vurdering om man har «særinteresse» etter andre
ledd første punktum.
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kommunen og selskapet. Når kommunen oppretter en stiftelse er det derfor hensiktsmessig å
fastsette en innsynsrett for kontrollutvalget i vedtektene.
Virksomhet
Kommunale forvaltningsorganer
(Inkludert interkommunalt samarbeid jf. § 27 og
vertskommunesamarbeid jf. § 28-1 a)
IKS
Interkommunalt samarbeid jf. § 27 (eget rettssubjekt)
AS - kun offentlige instanser som eiere
AS – ikke kun offentlige instanser som eiere
Samvirke
Stiftelser

Innsyn
Fullt innsyn jf. koml. § 77

Fullt innsyn jf. koml. § 80

Avtale/åpne kilder

7. Rådighet over stiftelsens verdier
Oppretters råderett
Ved opprettelsen av en stiftelse skal det skytes inn en grunnkapital i stiftelsen i form av
penger eller andre formuesgoder. Det fremgår i stiftelsesloven § 3 at
«Når stiftelsen er opprettet, jf. § 2, har oppretteren ikke lenger rådighet over formuesverdien
som er overført til stiftelsen.»
Det presiseres her at eiendomsretten til formuesgodet overføres fra den som gjør innskuddet
til stiftelsen. Bestemmelsen, sammenholdt med selvstendighetskravet, stenger for at oppretter
forbeholder seg noen som helst form for råderett over midlene som overføres. Det kan for
eksempel ikke fastsettes noen tilbakefallsrett. Det kan ikke bestemmes, verken i vedtektene
eller på annen måte, at midlene kommunen skyter inn i stiftelsen skal føres tilbake til
kommunen på nærmere angitte vilkår.
Tilsvarende vil også gjelde for midler som overføres til stiftelsen etter at den er opprettet.
Reglene kan dermed ikke unngås ved å opprette en stiftelse med lav grunnkapital, for så å
tilføre verdier til stiftelsen i etterkant av opprettelsen.
Forvaltning av stiftelsens midler
Etter at stiftelsen er opprettet er det styret, og de styret eventuelt delegerer til, som har
råderetten over stiftelsens midler. Midlene disponeres over til drift av stiftelsen, og dette skal
skje i tråd med styrets plikter etter stiftelsesloven §§ 18, 19 og 30 til å drive stiftelsen på en
forsvarlig og formålstjenlig måte. Det foreligger seperasjonsplikt etter stiftelsesloven § 21
som innebærer at stiftelsens midler må holdes adskilt fra andre eiendeler.
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Der verdier overføres fra stiftelsen til noen andre uten at det mottas en likeverdig motytelse
foreligger det en «utdeling». Reglene for utdeling i stiftelsesloven § 19 må da følges.
Det følger av stiftelsesloven § 19 at enhver utdeling fra stiftelsen «skal være i samsvar med
stiftelsens formål». De midlene som overføres til stiftelsen er dermed bundet opp til tiltak som
vil fremme nettopp dette formålet. Dersom kommunen på et senere tidspunkt ønsker å
prioritere et annet formål er det ikke mulig å gjøre utdelinger til dette fra stiftelsen. De
midlene som skytes inn i stiftelsen «låses» til det formålet som ble fastsatt på
opprettelsestidspunktet.
I § 19 annet ledd står det at «[d]et kan ikke foretas utdelinger til oppretteren». Utdeling til
kommunen som oppretter er dermed eksplisitt forbudt. Dersom kommunen oppretter en
stiftelse vil det altså ikke være mulig med ensidig overføring av midler fra stiftelsen til
kommunen, selv om man kan begrunne overføringen med at det tjener stiftelsens formål.
Stiftelsestilsynet kan gjøre unntak fra forbudet mot utdeling til oppretter, men unntaksregelen
er meget snever.

8. Omdanning av stiftelser
Ifølge stiftelsesloven § 45 er enhver «endring eller opphevelse av den rettslige disposisjonen
som danner grunnlaget for stiftelsen, eller av stiftelsens vedtekter» en omdanning. Selv den
minste endring av disse vil dermed måtte følge reglene om omdanning i stiftelsesloven
kapittel 6.
Videre følger det av stiftelseslovens § 45 femte ledd at reglene i kapittel 6 er ufravikelige. Det
kan ikke fastsettes alternative ordninger i stiftelsesdokumentet, i vedtektene eller av den som
er tillagt omdanningsmyndighet. Det er altså ikke mulig, selv for oppretter, å lage andre
ordninger for omdanning av stiftelsen enn det som følger av loven.
I utgangspunktet er det Stiftelsestilsynet som har myndighet til å endre stiftelser.16 Denne
adgangen kan gjennom stiftelsens vedtekter legges til noen andre, men ikke til oppretter av
stiftelsen.17 Hvis myndigheten legges til andre enn Stiftelsestilsynet vil tilsynet uansett gjøre
en kontroll av at omdanningsvedtaket er i samsvar med loven og vedtektene.18
For vedtektsbestemmelser som er av liten betydning, altså som ikke gjelder formålet eller ble
lagt vesentlig vekt på ved opprettelsen, er det tilstrekkelig at bestemmelsen er «uheldig eller
ubeleilig» for at endring kan gjennomføres jf. § 46.
For alle endringer som ikke kan anses å være av liten betydning angis vilkårene slik i § 46:

16

Stiftelsesloven § 48 første ledd
Stiftelsesloven § 48 annet ledd
18
Stiftelsesloven §§ 51 jf. 48
17
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«Omdanning kan foretas når en bestemmelse i vedtektene eller den rettslige disposisjonen
som danner grunnlaget for stiftelsen
a)
ikke lar seg etterleve, for eksempel fordi stiftelsens kapital er utilstrekkelig til å
tilgodese dens formål på en rimelig måte,
b)
er åpenbart unyttig,
c)
er i strid med hensikten i den disposisjonen som danner grunnlaget for stiftelsen, for
eksempel fordi oppretterens forutsetninger for bestemmelsen har sviktet, eller
d)
er åpenbart uheldig eller åpenbart ufornuftig.»
Som man ser utfra de uthevede vilkårene er det høy terskel for å gjøre endringer. I tillegg er
det slik at selv om vilkårene for omdanning er oppfylt skal det kun omdannes så langt
begrunnelsen tilsier. At det skal mye til for å kunne endre vesentlige sider ved en stiftelse har
sammenheng med stiftelsers evigvarende karakter.
Selv om vilkårene for omdanning er oppfylt står man ikke fritt til å velge innholdet i
omdanningsvedtaket. Det skal «så langt som mulig tilpasses det opprinnelige formålet eller
det siktemålet som det må antas at lå til grunn for bestemmelsen» jf. stiftelsesloven § 47.
En stiftelse kan avskaffes ved omdanning til opphør, såfremt vilkårene for omdanning i § 46
er oppfylt. De midlene som gjenstår etter at alle stiftelsens kreditorkrav er innfridd skal
«brukes på en måte som samsvarer med stiftelsens formål eller et beslektet formål» jf. § 47.
Dersom dette ikke er mulig skal midlene gå til et «allmennyttig formål». Som gjennomgått
over kan ikke kommunen betinge seg noen tilbakefallsrett, og dette vil også gjelde ved
stiftelsens opphør.
Kommunen kan dermed ikke ensidig beslutte at stiftelsen skal opphøre, og selv om vilkårene
skulle være oppfylt slik at en omdanning til opphør godkjennes av Stiftelsestilsynet vil de
resterende midlene i stiftelsen som det klare utgangspunkt, ikke kunne føres tilbake til
kommunen. Det kan være mulig å opprette en annen form for virksomhet som har tilsvarende
formål som den aktuelle stiftelsen og som kunne fått tildelt stiftelsens midler ved omdanning
til opphør. En annen mulighet kan være at Stiftelsestilsynet godkjenner at man binder midlene
i kommunen til angitte spesifikke formål.

9. Vennesla kommunes bruk av boligstiftelser
9.1 Kort om boligstiftelsene
Vennesla kommune har opprettet to boligstiftelser; Vennesla boligstiftelse og Vennesla
boligstiftelse for ervev og drift av boliger for vanskeligstilte. Stiftelsene reguleres av
stiftelsesloven, offentleglova og lov om offentlige anskaffelser. Vedtektene for begge
stiftelsene er i tråd med stiftelseslovens regler.
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Begge stiftelsene har avtale med kommunen ved enhet for byggforvaltning, om drift av
stiftelsen samt forvaltning, drift og vedlikehold av eiendommene stiftelsen eier. Tildeling av
boliger stiftelsene eier gjøres av tildelingsutvalget hvor en representant fra byggforvaltning
møter på vegne av stiftelsen. Boligkontoret står for saksbehandling av leiekontrakter og
oppfølging av beboere.
Formålet til Vennesla boligstiftelse er angitt på følgende måte i vedtektene:
«Stiftelsen har til formål å drive, erverve eller å forestå oppføring av trygdeboliger19 i nært
samarbeid med kommunens faglige og administrative organer.»
Stiftelsen innehar en eiendomsmasse som er bokført med en verdi på ca. 60 millioner. På
grunn av avskrivning sammenholdt med økningen i markedsverdi på boliger kan man gå utfra
at den reelle verdien er høyere enn dette. På bakgrunn av årregnskapene20 fra 2015- 2017 ser
det ut til at stiftelsen har tilstrekkelig inntekter til å dekke egne kostnader slik at den ikke er
avhengig av løpende tilskudd fra Vennesla kommune for å videreføres. Det skjer dermed ikke
noen løpende overføring av ytterligere verdier til stiftelsen på dette grunnlag.
Vennesla boligstiftelse for vanskeligstilte har følgende formål:
«Stiftelsens formål er å erverve, eie og drive i henhold til etableringskostnader, utleie av
boliger uten eget økonomisk formål og i nært samarbeid med kommunens faglige og
administrative organer.»
Stiftelsens eiendomsmasse er bokført med en verdi på ca. 32 millioner, men også her er
sannsynligvis markedsverdien noe høyere. Utfra årsregnskapene for 2015- 2017 ser det ut til
at Vennesla boligstiftelse for vanskeligstilte har tilstrekkelig inntekter til å dekke egne
kostnader uten tilskudd fra kommunen.
Begge stiftelsene har vedtektsfestet at kommunens administrasjon skal ha løpende
informasjon om stiftelsens virksomhet og møte-, tale- og forslagsrett på styremøtene.
I tråd med loven er det fastsatt i begge stiftelsenes vedtekter at kapitalen skal anvendes til
stiftelsens formål eller andre nær beslektede formål ved omdanning til opphør. Det er ikke
angitt noe i vedtektene om hvem som skal ha omdanningsmyndighet, og denne ligger dermed
til Stiftelsestilsynet.

19

Vennesla kommune legger til grunn at begrepet «trygdebolig» også omfatter omsorgsbolig.
Det opplyses fra koordinerende enhet at ved bruk av stiftelser så har man ikke et fullstendig innblikk
i faktiske kostnader for boligene, slik man ville gjort hvis kommunen eide, vedlikeholdt og driftet
boligene selv. Dette kan påvirke forebyggende tiltak, for eksempel «miljøvaktmester»
20
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9.2 Styrets sammensetning
Det følger av vedtektene for stiftelsene at begge styrene velges av Vennesla kommunestyre.
Etter stiftelsesloven § 27 må minst ett21 av styremedlemmene være uavhengig av den som har
skutt inn grunnkapitalen. For begge stiftelsene er det Vennesla kommune som har gjort
innskuddet. Dette vil si at det må være en person i styret i hver av stiftelsene som ikke «har
tillitsverv i, eller står i et ansettelses- eller underordningsforhold» til Vennesla kommune.
I vedtektene til Vennesla boligstiftelse for vanskeligstilte er det fastsatt at styret skal ha tre
medlemmer som alle velges av kommunestyret. Det nåværende styret består av to
representanter med politiske verv i kommunen og en representant som ikke «har tillitsverv i,
eller står i et ansettelses- eller underordningsforhold» til Vennesla kommune (nestleder).
Kravet om et uavhengig styremedlem er dermed oppfylt.
Det følger av stiftelsesloven § 27 sjette ledd at reglene om styremedlemmer også gjelder for
varamedlemmer så langt de passer. Dermed burde vara for den uavhengige representanten
også være uavhengig av kommunen. Alle de nåværende vararepresentantene har tillitsverv i
kommunen, men revisjonen vil her anbefale å velge en uavhengig representant slik at kravet
om et uavhengig styremedlem også er oppfylt på styremøter der varamedlem må tre inn.
I Vennesla boligstiftelse skal styret ha fem medlemmer hvorav et medlem skal være
representant for beboerne oppnevnt av eldrerådet og et medlem skal være oppnevnt fra rådet
for funksjonshemmede. Styremedlemmer som sitter i eldrerådet eller rådet for
funksjonshemmede har «tillitsverv» i kommunen, og vil ikke regnes som uavhengige av
Vennesla kommune i relasjon til kravet om uavhengig styremedlem. 22 Etter revisjonens
opplysninger gikk nestleder i stiftelsen ved forrige kommunevalg ut av kommunestyret og har
heller ingen andre kommunale verv. Stiftelseslovens krav om et uavhengig styremedlem anses
dermed oppfylt.23

21

I forslag til ny stiftelseslov – NOU 2016:21 – er dette angitt til å være minst 2 styremedlemmer.
Prop L 65 (2017-2017 s.19. Folkevalgt organ er her ikkje berre dei direkte valde kommunale
sjølvstyreorgana, som kommunestyret – omgrepet omfattar i utg.pkt også alle kollegiale organ som er
sette ned i medhald av kommunelova, sjølv om disse organa er indirekte valde. Råd for eldre, for
personar med nedsatt funksjonsevne og for ungdom, der medlemmene blir valde av eit
kommunestyret, er difor å rekne som folkevalgt organ.
23
Vi gjør oppmerksom på at i forslag til ny stiftelseslov skjerpes kravene til uavhengighet, slik at man
øker antallet medlemmer i styret som skal være uavhengig fra ett til to.
22
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9.3 Habilitet og dobbeltroller
Det er flere personer med styreverv og ansettelsesforhold i stiftelsen som også har ulike
former for tilknytning til kommunen. Dette aktualiserer habilitetsspørsmål i to relasjoner; når
personene opptrer i sin rolle i kommunen og når vedkommende opptrer i sin rolle i stiftelsene.
Kommunen
Regler om ansatte og folkevalgtes habilitet er regulert i forvaltningsloven og kommuneloven.
Styremedlemmene og daglig leder i stiftelsen vil i deres rolle i kommunen være inhabile til å
behandle og ta avgjørelser i alle saker der stiftelsen er «part» jf. forvaltningsloven § 6 jf. § 10.
Som følge av tilknytningen til stiftelsen kan de samme personene være inhabile i andre saker
der stiftelsen har interesser, men ikke partsstatus, på bakgrunn av regelen om inhabilitet på
grunn av «andre særegne forhold». Regelene gjelder ikke kun der det skal fattes vedtak, men
også for andre typer avgjørelser, som privatrettslige, internt administrative eller
prosessledende avgjørelser.24
De folkevalgte som sitter i stiftelsens styre skal altså trekke seg fra behandlingen av saker
hvor stiftelsen er part, og der den ikke er part, men har sterke interesser i saken. Dette gjelder
ikke varamedlemmer, med mindre de har vært med på behandling av den aktuelle saken i
stiftelsens styre.25 Revisjonen har foretatt stikkprøvekontroll i forbindelse med sak om ROPboliger. Her ser vi at styremedlemmene har fratrådt på grunn av inhabilitet i behandling av
sak hvor stiftelsen er part, noe som indikerer at man er oppmerksom på at vervet som
styremedlem i stiftelsen vil medføre inhabilitet i saker hvor stiftelsen er part.
Ved alle avtaler som inngås mellom stiftelsene og kommunen, og i andre saker hvor
stiftelsene er part, er daglig leder i stiftelsen inhabil både til å utføre saksforberedelser fra
kommunens side og fatte avgjørelse på kommunens vegne. Selv om enkelte oppgaver i
tilknytning til stiftelsene vil kunne falle utenfor det som anses som «saksbehandling» i fvl. § 6
kan det være hensiktsmessig at alle arbeidsoppgaver knyttet til samhandling med stiftelsen
legges til noen andre enn den som er daglig leder i stiftelsene i og med at daglig leder
samtidig er ansatt i kommunen. En slik fordeling gjør at man unngår en rekke
habilitetsvurderinger, samtidig som det er egnet til å skape tillitt til kommunen at slike
dobbeltroller unngås.
Etter fvl. § 6 tredje ledd vil også den inhabile tjenestemannens underordnede være inhabile til
å treffe avgjørelse i saken. Den nåværende daglig leder er enhetsleder for byggforvaltning,
noe som medfører at avgjørelser i saker der hun er inhabil må tas av noen utenfor enheten.
Dette vil altså ikke kun gjelde det å fatte vedtak, men også avgjørelser som er ledd i
saksbehandling eller er av privattrettslig karakter.

24
25

Bernt, Jan Fridthjof (06. 12.2017) - Norsk lovkommentar 30. april 2018, fra www.rettsdata.no
Ot.prp. nr. 3 (1976-1977) s. 62
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Stiftelsene
Styremedlemmer og daglig leder som har tillitsverv eller stilling i kommunen kan ikke delta i
saksbehandlingen eller avgjørelsen av saker hvor kommunen har «økonomisk eller annen
fremtredende særinteresse» jf. stiftelsesloven § 37 annet ledd.
Høyesteretts kjæremålsutvalg har angitt at det ikke er et krav at interessen går på tvers av
stiftelsens interesser og at «[d]et må være tilstrekkelig at den interesse organisasjonen har i
saken, er spesiell og av en slik styrke at den er egnet til å påvirke styremedlemmets
standpunkt i saken».26 Det følger av annet ledd at det ikke er tilstrekkelig at saken gjelder
disponering over midler som er tildelt av kommunen, og i forarbeidene til den nye
stiftelsesloven angis det at dette alene uansett ikke ville utgjort noen «fremtredende
særinteresse».27 Det vil nok i første rekke være saker der kommunen er direkte involvert som
avtalepart at det foreligger en «økonomisk eller annen fremtredende særinteresse».
Nåværende daglig leder i Vennesla boligstiftelse for vanskeligstilte og Vennesla boligstiftelse
er enhetsleder i kommunen og vil dermed være inhabil i saker hvor kommunen har en slik
særinteresse. De styremedlemmene som er medlem av kommunestyret, eldrerådet og rådet
for funksjonshemmede har «tillitsverv» i kommunen og vil også være inhabile i slike saker.
I begge stiftelsene er det slik at alle styremedlemmer og vararepresentanter har «tillitsverv» i
kommunen, utenom en representant. Det er altså kun denne ene representanten som kan
behandle saker der kommunen har en «økonomisk eller annen fremtredende særinteresse».
For at styret skal være vedtaksført må mer enn halvparten av styremedlemmene være tilstede
eller delta i behandlingen jf. stiftelsesloven § 32. Inhabile styremedlemmer medregnes ikke
selv om de skulle være tilstede. I Vennesla boligstiftelse for vanskeligstilte skal styret etter
vedtektene ha tre medlemmer, og det må dermed være minst to styremedlemmer som kan
delta i behandlingen av saken for at styret skal være vedtaksført. For Vennesla boligstiftelse
som har fem styremedlemmer blir minstekravet for vedtaksførhet tre styremedlemmer. I saker
der kommunen har «fremtredende særinteresse» er det kun ett styremedlem i hver av
stiftelsene som ikke er inhabilt, og det må dermed oppnevnes settestyre28 i slike saker for å få
et vedtaksført styre.

26

Kjennelse fra Høyesteretts kjæremålsutvalg publisert i HR-2001-00556
NOU 21: 2016 s. 101
28
Settestyre skal da oppnevnes av stiftelsestilsynet jf. stiftelsesloven § 29 og Ot.prp.nr. 15 (20002001) s. 105.
27
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9.4 Tilskudd fra Husbanken
Tilskudd til utleieboliger
Det kan tildeles tilskudd fra husbanken til tiltak som bidrar til at antallet utleieboliger for
vanskeligstilte på boligmarkedet økes.29 Det gis tilskudd til oppføring, kjøp og utbedring av
boliger samt til å bygge om andre typer bygninger til boliger. Dersom kommunen skal eie
boligene tildeles tilskuddet til kommunen.
Det er også mulig for selskaper og andre typer virksomheter å søke om tilskudd til
utleieboliger fra husbanken. Virksomheten må da ha til formål å leie ut boliger til
vanskeligstilte. Det stilles også krav om at kommunen har eksklusiv tildelingsrett i 30 år, at
det tinglyses klausul om tildelingsretten og at eiendommen skal leies ut til vanskeligstilte,
samt at det inngås en samarbeidsavtale om forvaltningen av boligene.
Boligstiftelsene kan dermed gis tilskudd til å oppføre, kjøpe eller bygge om bygg til
utleieboliger for vanskeligstilte, såfremt det inngås avtaler som oppfyller vilkårene.
Investeringstilskudd til sykehjemsplasser og omsorgsboliger
Investeringstilskudd fra Husbanken til sykehjemsplasser og omsorgsboliger kan kun gis til
kommunen og det kan ikke videretildeles.30 Boligstiftelsene er selvstendige juridiske enheter
og vil klart ikke kunne motta slike tilskudd, heller ikke gjennom videretildeling fra
kommunen.
Kommunen kan anskaffe boligene ved å eie dem selv eller «gjennom avtaler på
forretningsmessig basis». En eventuell avtale må innebære at kommunen disponerer
omsorgsboligene eller sykehjemsplassene i minst 30 år.
Uansett om kommunen velger å eie boligene selv eller anskaffe dem ved langtidsleiekontrakt
eller lignende, må de avtaler som inngås om tjenester eller bygge- og anleggsarbeid følge
regelverket om offentlige anskaffelser. Slike avtaler vil måtte konkurranseutsettes. Selv om
boligstiftelsen ønsker å bidra, og kan gi et gunstig tilbud, må også andre tilbydere gis
mulighet til å konkurrere om oppdraget.

29
30

Forskrift om tilskudd til utleieboliger fra Husbanken – 18.12.2017
Forskrift om investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser fra Husbanken § 3
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9.5 Omdanning av boligstiftelsene
Det er Stiftelsestilsynet som sitter med myndighet til å omdanne boligstiftelsene. Vennesla
kommune eller styret i stiftelsene kan sende søknad om omdanning. En eventuell søknad må
begrunne at vilkårene i stiftelsesloven § 46 er oppfylt.
Det kan i en slik søknad argumenteres for at videre drift av boligstiftelsene er «i strid med
hensikten i den disposisjonen som danner grunnlaget for stiftelsen» jf. § 46 bokstav c. Som
eksempel i lovteksten nevnes at «oppretterens forutsetninger for bestemmelsen har sviktet».
Det ligger i ordlyden at endrede forhold gjør at videre drift vil være i motstrid med det
intenderte og vedtektsfestede formålet. At dette er tilfelle kan da begrunnes med at endringene
i kommunens lovpålagte plikter til å gi vanskeligstilte et boligtilbud utgjør en betydelig
endring av de forutsetninger som lå til grunn da kommunen opprettet stiftelsene. Vi viser her
til avsnitt 3 i notatet som viser at kommunene er pålagt langt større plikter gjennom lovverk
og reformer enn de var på tidspunkt for etablering av stiftelsene.
En søknad om omdanning kan også bygge på at det er «åpenbart uheldig eller åpenbart
ufornuftig» at stiftelsen videreføres. Det kan argumenteres med at det vil sikre bedre
oppnåelse av boligstiftelsenes formål å organisere utleie og vedlikehold av den
eiendomsmassen stiftelsene innehar i en virksomhetsform som har kommunen som eier. Da
vil kommunen stå friere til å disponere over eiendomsmassen på en måte som kan fremme en
helhetlig boligpolitikk i kommunen, samtidig som det er mindre betenkelig at kommunen
dekker utgifter til vedlikehold og opprustning dersom kommunen blir eier av de aktuelle
boligene.
Justisdepartementet har behandlet klager på avslag av søknad om omdanning til opphør av
boligstiftelser opprettet av kommuner.31 Begge søknadene gjaldt boligstiftelser med lignende
formål som Vennesla boligstiftelse og Vennesla boligstiftelse for vanskeligstilte.
Justisdepartementet opprettholdt avslaget i begge sakene. Vi gjengir her departementets
vurdering i svar til Bodø kommunale boligstiftelse;
«Departementet påpeker at stiftelser er selveiende institusjoner. Det medfører at ingen
utenforstående i kraft av eierinteresser, medlemskap eller mottakerinteresser har noen
legitim grunnlag for å gjøre endringer i stiftelsens rettslige driftsgrunnlag. Når man
har valgt stiftelsesformen har man gitt fra seg eierrådigheten over de midlene
stiftelsen er tildelt. Etter opprettelsen av stiftelsen er det stiftelsen som selv eier og
forvalter egne midler. Om en stiftelse skal omdannes må derfor vurderes ut fra
stiftelsen og dens formål med videre. Departementet påpeker også at stiftelsesformen, i
større grad enn andre organisasjonsformer, sikrer en formuesverdi disponeres i tråd
med et bestemt og varig formål. Av denne grunn stilles det forholdsvis strenge vilkår
for at en stiftelse skal kunne omdannes til opphør».
31

Vedtak i klagesak vedrørende omdanning til opphør – Bodø kommunale boligstiftelse,
Justisdepartementet, 23.12.13 og Vedtak om Harstad kommunes boligstiftelse – Klage på
stiftelsestilsynets vedtak, Justisdepartementet, 10.03.10
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Selv om det utfra kommunens ståsted ville vært gunstig å omdanne kunne ikke dette begrunne
omdanning. Justisdepartementet påpeker at begrunnelsen må hvile på at stiftelsens formål blir
vesentlig bedre ivaretatt som følge av en omdanning og at hensynet til beboerne gjør formålet
med stiftelsen åpenbart ufornuftig/unyttig/uheldig. Departementet påpeker også at klager32
ikke har lagt frem tall eller andre opplysninger som viser at beboerne åpenbart kommer bedre
ut ved omdanning til opphør av stiftelsen. Sakene viser at å få omdannet en stiftelse til opphør
er særdeles vanskelig slik Stiftelsestilsynet og Justisdepartementet praktiserer regelverket i
dag.

10. Anbefaling
Revisjonen kan etter denne gjennomgangen med enkelte få unntak ikke anbefale at man med
dagens lovverk oppretter nye stiftelser til bruk i offentlig forvaltning. Revisjonen kan med
dagens regelverk og praktiseringen av dette heller ikke anbefale at kommunen tilfører
stiftelsene ytterligere tilskudd eller kapital før man har tatt en grundig gjennomgang av
hensiktsmessigheten i bruken av stiftelsene. Man må legge til grunn at de økonomiske midler
som tilføres stiftelsene ikke i fremtiden vil kunne tilbakeføres til kommunen som oppretter av
stiftelsene. Det vil si at de økonomiske midlene blir «innelåst» i stiftelsene.
I gjennomgangen bør man vurdere stiftelsene Vennesla kommune har opprettet i den hensikt å
se om stiftelsenes formål er i samsvar med kommunens nåværende og fremtidige mål og
politikk på området. Revisjonen har under avsnitt 3 vist flere eksempler i Vennesla kommune
på hvordan behovet i boligsosialt perspektiv endres over tid, samtidig som det medfører en
utfordring da en stor boligmasse i dag ligger i stiftelsene. Formålet og behovet for eventuelle
endringer bør ses i et svært langt perspektiv, da en stiftelse i regelen er evigvarende. Dersom
man ønsker å fortsatt benytte stiftelsene til offentlige formål må man se hen til stiftelsesloven
og sikre uavhengighet til oppretter, herunder reglene for habilitet.
Grunnlaget for revisjonens anbefaling er at man ved bruk av stiftelser til gjennomføring av
offentlige formål mister stor grad av politisk styring og kontroll og man legger avgjørende
myndighet til Stiftelsestilsynet i den grad man har behov for endringer, istedenfor å ha politisk
styring og kontroll med dette selv. I den grad kommunens behov eller de politiske ønsker og
prioriteringer endres og ikke fullt ut samsvarer med stiftelsenes formål, vil kommunen med
meget stor sannsynlighet ikke få tilgang til stiftelsens kapital. På denne bakgrunn mener
revisjonen at stiftelser med dagens lovgivning (etter at sosialtjenesteloven kom i 1991) er lite
hensiktsmessig til å ivareta oppgaver etter offentlig forvaltning. Slik forslag til ny stiftelseslov
nå foreligger vil kravene til uavhengighet til kommunen som oppretter forsterkes og
revisjonens anbefaling om ikke å bruke stiftelser i kommunal forvaltning vil styrkes.

32

Vedtak i klagesak vedrørende omdanning til opphør – Bodø kommunale boligstiftelse
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Vedlegg 1;
Hei.
Det vises til tilsendt Notat 2.11. 2018 om Vennesla kommune sin bruk av stiftelser og konsekvensen
av bruken av stifter.
Stiftelsen har følgende kommentarer.
Vedr s. 4, om tildeling sv boliger: « Det oppleves av kommunen som en utfordring at stiftelsene har
«veto-rett»
> Vennesla boligstiftelse har gjort følgende enstemmig vedtak i sak 26/2017 om Vetorett:
> Stiftelsen må hensyn ta stiftelsens økonomi over tid. Stiftelsen har også et viktig ansvar ovenfor
øvrige beboere og sikkerhet i byggene. Det er derfor et viktig prinsipp at stiftelsens representant i
tildelingsutvalget har vetorett ved tildeling av bolig. Representanten kan ved å bruke vetoretten
nekte tildeling av bolig når:
> • leietaker oppfattes å kunne bli en økonomisk belastning ved restanse og risiko for ødeleggelser
på stiftelsens eiendom
> • og/eller det er knyttet sikkerhetsmessige utfordringer ved tildeling
> • og/eller en miljømessig utfordring ved tildeling, ved at en blander ulike målgrupper
> • eller ved andre prinsipielle årsaker
>
> I tillegg har Husbanken en forutsetning for tildeling av tilskudd at boligen ikke brukes til annen
målgruppe. Dette forhold må stiftelsen påse at blir ivaretatt ved tildeling av bolig.
> Det er bare unntaksvis denne veto rett er benyttet, i løpet av de siste 5 år, bare få ganger.
>
> Vedr pkt 6. Kommunens mulighet for påvirkning og kontroll. Valg av styremedlemmer.
> S 15. Kommentar. I hht begge stiftelsens formål er det hensiktsmessig at 1-2 av styremedlemmene
har innsikt i boligsosiale forhold i kommunen gjennom kommunale verv.
> S. 16. « De styremedlemmene som er medlem av kommunestyre, eldrerådet og rådet for
funksjonshemmede har «tillitsverv» i kommunen og vil også være inhabil i slike saker».
>
> Kommentar: Dette kan løses ved at de varamedlem som er valgt av kommunen ikke har
kommunale verv og at representanter valgt av eldrerådet og rådet for funksjonshemmede ikke er
medlem i noen av disse styrene men har bakgrunn for å ivareta rådenes interessegrupper.
Mvh,
Inger Turid Tonstad
Styreleder i stiftelsene
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Arkivsak-dok.
Arkivkode
Saksbehandler

18/01144-10
037/---/&00
Inger Cecilie Neset

Saksgang
Plan- og økonomiutvalget
Kommunestyret

Møtedato
14.05.2019
23.05.2019

FORSLAG TIL ENDRING AV VEDTEKTER VENNESLA BOLIGSTIFTELSE
SAMMENDRAG:
Vennesla boligstiftelse ønsker å endre § 2 i stiftelsens vedtekter, for å kunne, ved helt
spesiell forhold, inngå et midlertidig utleieforhold til andre enn hovedmålgruppen, bla for
å ivareta stiftelsens ansvar for drift av boligene og kommunens behov for
boliger. Utleien skal godkjennes av kommunens tildelings utvalg. Det er tilsvarende
tekst i vedtektene for Vennesla boligstiftelse for erverv og drift av boliger for
vanskeligstilte boligsøkere.
Vennesla boligstiftelse vedtok i møte 28.3.2019 følgende forslag til ny tekst for hele § 2:
Bare eldre og funksjonshemmede kan være leietakere i stiftelsens boliger. Gjenlevende
ektefelle har anledning til å fortsette leieforholdet, selv om vedkommende ikke
tilfredsstiller vilkårene i denne paragrafs 1. punkt.
Når særlige grunner foreligger, kan boligene leies ut til andre.
Dagens vedtekter før denne endring ligger vedlagt i saken
Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
Vennesla kommune er positive til den foreslåtte endringen i vedtektene for
Vennesla boligstiftelse.

Vedlegg:
Vedtekter Vennesla boligstiftelse før endring
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Bakgrunn for saken:
I forbindelse med tildeling av leiligheter i Sentrumsveien 34, ble alle leiligheter i Fjellveien 20
frigjort. Boligkontoret ønsket i en midlertidig periode å disponere Fjellveien 20 til andre
beboere enn hovedmålgruppen. Samtidig ble det vedtatt en vedtektsendring i Boligstiftelsens
styremøte, 4.4.18, godkjent av kommunestyre 21.6.18, sak 38/18. Endringen omfattet bortfall
av § 2.a idet loven det henvises til er opphevet.
Videre behandlet boligstiftelsen i styremøte 28.2.19, sak 5/19 midlertidig bruk av 5 leiligheter i
Fjellveien 20 til flyktninger.
I styremøte 28.3.19 sak 18/19 godkjente Vennesla boligstiftelse en vedtektsendring, med
forslag til ny tekst i § 2:
«Bare eldre og funksjonshemmede kan være leietakere i stiftelsens boliger. Gjenlevende
ektefelle har anledning til å fortsette leieforholdet selv om vedkommende ikke tilfredsstiller
vilkårene.
Når særlige grunner foreligger, kan boligene leies ut til andre.»
Det er tilsvarende formulering i Boligstiftelsen for vanskeligstilte boligsøkere. Det kan være helt
spesielle forhold som kan begrunne et midlertidig utleieforhold til andre enn
hovedmålgruppen, bla for å ivareta stiftelsens ansvar for drift av boligene og kommunens
behov for boliger. Utleien vil til enhver tid være godkjent av kommunens tildelingsutvalg.
Med hensyn til utleie av Fjellveien 20, så kan § 2 gi noen begrensninger, men stiftelsen kan
begrunne en midlertidig utleie til flyktninger med henvisning til § 3.2 ledd, 1 pkt. Det er ikke
forsvarlig drift bla av hensyn til økonomiske forhold, at boligene står tomme og kommunen har
behov for boligene til andre grupper.
Det er hensiktsmessig å ha samme regel i vedtektene for begge stiftelsene om utleie til andre
enn hovedmålgruppen når særlige grunner foreligger, derfor vedtok stiftelsen
vedtektsendringen i § 2.

Merknader:
Skriv inn rådmannens merknader her.
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Arkivsak-dok.
Arkivkode
Saksbehandler

18/01144
Inger Cecilie Neset

Behandlet av
1 Plan- og økonomiutvalget
2 Kommunestyret

Møtedato
14.05.2019
23.05.2019

Saknr
35/19
33/19

SAKSPROTOKOLL
Forslag til endring av vedtekter Vennesla boligstiftelse

Kommunestyret har behandlet saken i møte 23.05.2019 sak 33/19.
Behandling i møtet:
Alexander E. Jensen (Frp) og Inger Turid Tonstad (KrF) ble erklært inhabile og fratrådte fra
behandlingen av saken.
Votering:
Ved votering ble Plan- og økonomiutvalgets forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak:
Vennesla kommune er positive til den foreslåtte endringen av vedtektene
for Vennesla boligstiftelse. Dette betyr at § 2 får følgende ordlyd:
Bare eldre og funksjonshemmede kan være leietakere i stiftelsens boliger.
Gjenlevende ektefelle har anledning til å fortsette leieforholdet, selv om
vedkommende ikke tilfredsstiller vilkårene i denne paragrafs 1. punkt. Der
særlige grunner foreligger, kan boligene midlertidig leies ut til andre.
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estilling av risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023 Vennesla kommune : Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023 Vennesla kommune

Arkivsak-dok.
Saksbehandler

19/11806-1
Sander Haga Ask

Saksgang

Møtedato

Vennesla kontrollutvalg

10.09.2019

Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for plan
for forvaltningsrevisjon 2020-2023 Vennesla kommune
Forslag fra sekretariatet:
Vennesla kontrollutvalg bestiller risiko- og vesentlighetsanalyse av kommunens virksomhet og
virksomheten i kommunens selskaper i tråd med ny kommunelov § 23-3 fra Agder Kommunerevisjon
IKS. Analysen forventes levert i løpet av våren 2020.

Bakgrunn for saken:
Ny kommunelov, som i hovedsak trer i kraft ved konstituering av nytt kommunestyre i Vennesla i oktober
2019, sier følgende om forvaltningsrevisjon (§ 23-3):
Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet,
regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak.
Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at
kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan som viser på hvilke områder det skal
gjennomføres forvaltningsrevisjoner. Planen skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av
kommunens eller fylkeskommunens virksomhet og virksomheten i kommunens eller fylkeskommunens
selskaper. Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for
forvaltningsrevisjon.
Planen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv. Kommunestyret og fylkestinget kan delegere til
kontrollutvalget å gjøre endringer i planen.

Saksopplysninger:
Vi nærmer oss slutten av inneværende valgperiode, og det er på tide å tenke fremover mot ny valgperiode.
For å sikre at kompetansen til det avtroppende kontrollutvalget blir tatt vare på i overgangen til ny periode
og nytt utvalg, er det naturlig at revisjonen allerede nå får bestillingen av ny analyse av kommunens
virksomhet og virksomheten i kommunens selskaper. Det er satt opp en egen sak i møtet der
kontrollutvalget kan gi sine vurderinger av hvilke områder som kan være relevant å undersøke nærmere
for vurdere om det kan være behov for forvaltningsrevisjon.
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Det er imidlertid viktig å merke seg at det er det nye kontrollutvalget valgt på konstituerende møte i
kommunestyret i oktober 2019 som skal legge frem Plan for forvaltningsrevisjon for det nye
kommunestyret. Det er derfor ikke meningen at risiko- og vesentlighetsvurderingen skal ferdigstilles før
også det nye kontrollutvalget har vært sterkt involvert i analyseprosessen. Det skal skje gjennom vinteren
2019-våren 2020. En grundig analyseprosess er nødvendig for å gjøre de beste prioriteringene av hvilke
områder kontrollutvalget mener det er viktigst å gjennomføre forvaltningsrevisjoner på.
Det er nytt i ny kommunelov at det skal lages en felles plan for forvaltningsrevisjoner som gjelder både
egen virksomhet og kommunens selskaper. Dette er gjort for at kontrollen av kommunale tjenester skal
behandles likt uansett om kommunen løser oppgavene innen egen organisasjon eller gjennom et selskap.
Det er også nytt at kravet om risiko- og vesentlighetsanalyse fremgår av lovteksten og ikke som før i
forskrift om kontrollutvalg. Risiko- og vesentlighetsanalysen er det som i tidligere forskrift ble kalt
overordnet analyse

Vurdering fra sekretariatet:
Saken er ment som et startpunkt for arbeidet med risiko- og vesentlighetsvurderingen.
Forvaltningsrevisjon skal gjennomføres av revisjonen, men loven sier ikke noe om hvem som skal
gjennomføre analysen. Denne bestillingen vil dermed være avklarende i forhold til revisjonen i forhold til
dette.
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Bestilling av risiko og vesentlighetsvurdering som grunnlag for plan
for eierskapskontroll 2020-2023 Vennesla kommune
Forslag fra sekretariatet:
Vennesla kontrollutvalg bestiller risiko- og vesentlighetsanalyse av kommunens virksomhet og
virksomheten i kommunens selskaper i tråd med ny kommunelov § 23-4 fra Agder Kommunerevisjon
IKS. Analysen forventes levert i løpet av 2020.

Bakgrunn for saken:
Ny kommunelov, som i hovedsak trer i kraft ved konstituering av nytt kommunestyre i Vennesla i oktober
2019, sier følgende om eierskapskontroll (§23-4):
«Eierskapskontroll innebærer å kontrollere om den som utøver kommunens eller fylkeskommunens
eierinteresser, gjør dette i samsvar med lover og forskrifter, kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og
anerkjente prinsipper for eierstyring.
Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at
kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for hvilke eierskapskontroller som skal
gjennomføres. Planen skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens og
fylkeskommunens eierskap. Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er
størst behov for eierskapskontroll.
Planen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv. Kommunestyret og fylkestinget kan delegere til
kontrollutvalget å gjøre endringer i planen.»

Saksopplysninger:
Vi nærmer oss slutten av inneværende valgperiode, og det er på tide å tenke fremover mot ny valgperiode.
For å sikre at kompetansen til det avtroppende kontrollutvalget blir tatt vare på i overgangen til ny periode
og nytt utvalg, er det naturlig at revisjonen allerede nå får bestillingen av ny analyse av kommunens
virksomhet og virksomheten i kommunens selskaper. Det er satt opp en egen sak i møtet der
kontrollutvalget kan gi sine vurderinger av hvilke områder som kan være relevant å undersøke nærmere
for vurdere om det kan være behov for eierskapskontroll.
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Det er imidlertid viktig å merke seg at det er det nye kontrollutvalget valgt på konstituerende møte i
kommunestyret i oktober 2019 som skal legge frem Plan for eierskapskontroll for det nye kommunestyret.
Det er derfor ikke meningen at risiko- og vesentlighetsvurderingen skal ferdigstilles før også det nye
kontrollutvalget har vært sterkt involvert i analyseprosessen. Det skal skje gjennom vinteren 2019-våren
2020. En grundig analyseprosess er nødvendig for å gjøre de beste prioriteringene av hvilke områder
kontrollutvalget mener det er viktigst å gjennomføre eierskapskontroller på.
Det er nytt i ny kommunelov at det skal lages en egen plan for eierskapskontroll løsrevet fra behovet for
forvaltningsrevisjon i selskapet. En eventuell forvaltningsrevisjon i selskap vil falle inn under Plan for
forvaltningsrevisjon. Det er også nytt at kravet om risiko- og vesentlighetsanalyse fremgår av lovteksten
og ikke som før i forskrift om kontrollutvalg. Risiko- og vesentlighetsanalysen er det som i tidligere
forskrift ble kalt overordnet analyse.

Vurdering fra sekretariatet:
Saken er ment som et startpunkt for arbeidet med risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens
eierskap. Loven fastsetter at det er revisjonen som skal gjennomføre eierskapskontroller, men den sier
ikke noe hvem som skal gjennomføre den bakenforliggende risiko- og vesentlighetsvurderingen. Denne
bestillingen vil dermed være avklarende i forhold til revisjonen og sekretariatet i forhold til dette.
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Innspill til plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll
Forslag fra sekretariatet:
Saken legges frem uten innstilling

Bakgrunn for saken:
Sittende kontrollutvalg skal gis anledning til å komme med innspill til neste planperiode ut i fra deres
kjennskap og kunnskap til kommunen.

Saksopplysninger:
Bestemmelsene om planer for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll er hjemlet både i ny kommunelov
§ 23-3 og § 23-4. Videre gir dagens forskrift om kontrollutvalg og forskrift om revisjon en nærmere
beskrivelse av bestemmelsene om planarbeidet.
For å sikre at kommunestyret velger ut de mest relevante prosjektene, skal kontrollutvalget utarbeide en
plan for forvaltningsrevisjon og en plan for eierskapskontroll. Begge planene er i utgangspunktet
uavhengige av hverandre, men det kan være en fordel å samordne planarbeidet. Det nye kontrollutvalget
og kommunestyret vil behandle plan for forvaltningsrevisjon og plan for eierskapskontroll for neste
valgperiode i løpet av høsten 2020.
For å utarbeide gode planer som får frem hvilke områder i kommunen som bør kontrolleres, må det
gjennomføres en risiko- og vesentlighetsanalyse (tidligere overordnet analyse) av kommunens
virksomhet. Risiko- og vesentlighetsanalysen skal gi svar på hvilke områder det er knyttet størst risiko til,
og hvilke områder det er mest vesentlig for kontrollutvalget å undersøke. En slik analyse er planlagt
gjennomført vinteren/våren 2019/2020 og det er tradisjonelt revisjonen som gjennomfører denne analysen
i samarbeid med kontrollutvalget og sekretariatet. Det er viktig at kontrollutvalget er aktivt involvert i
prosessen, spesielt når det gjelder vurdering og prioritering av prosjekt som skal gjennomføres i
planperioden.
Det kommer også frem av «Kontrollutvalgsboken» at kontrollutvalget selv er en viktig informasjonskilde
i analysearbeidet. Det er derfor en fordel at kontrollutvalget selv er aktivt involvert i analysearbeidet.
Kontrollutvalgsmedlemmene sitter på viktig kunnskap om kommunen med bakgrunn i sitt politiske
engasjement og arbeidet i utvalget. Også revisjonen og sekretariatet vil ha erfaringer fra gjennomførte
revisjoner, kontroller og behandlede saker som kan være viktige informasjonskilder.
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Det er en fordel om det blir lagt til rette for en god prosess som sikrer at alle kontrollutvalgsmedlemmene
deltar og får uttrykt sin mening. Det sittende kontrollutvalget har god kjennskap til kommunens
virksomhetsområder og eierinteresser, derfor er det viktig at det sittende kontrollutvalget involveres i
arbeidet med risiko- og vesentlighetsanalysen. Et erfarent kontrollutvalg på tampen av sin periode kan
bidra med viktig informasjon, og oversikt over, kommunens virksomhet og kontrollutvalgets arbeid i
perioden som har vært. Det i denne valgperioden blitt gjennomført selskapskontroller
forvaltningsrevisjoner og undersøkelser med temaene:
- Spesialundervisning
- Venneslaheimen omsorgssenter
- Kristiansandsregionen brann- og redning IKS med forvaltningsrevisjon i feieravdelingen
- Etterlevelsen av lov og forskrift om offentlige anskaffelser
- Returkraft AS
- Vennesla kommune sin bruk av boligstiftelser
- Midt-Agder barneverntjeneste (pågående)
- Konsesjonskraft IKS
Det er derfor viktig at denne prosessen blir vektlagt i kontrollutvalget, og det er bakgrunnen for at
kontrollutvalget får forelagt denne saken på tampen av perioden. Det legges med dette opp til at det
sittende kontrollutvalget får en anledning til gi innspill i forkant av prosessen med analysearbeidet. Denne
prosessen er ofte basert på innsamlet informasjon som, sammen med kontrollutvalgets egne erfaringer,
danner grunnlag for å vurdere kommunens ulike tjenesteområder og eierstyring.

Vurdering fra sekretariatet:
Saken legges frem til drøfting i kontrollutvalget uten forslag til vedtak. Kontrollutvalgets medlemmer gis
anledning til å komme med innspill til planarbeidet i møte.
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Overordnet revisjonsstrategi regnskapsrevisjon 2019
Forslag fra sekretariatet:
Kontrollutvalget tar den overordnede revisjonsstrategien for 2019 til orientering

Saksopplysninger:
Kommunens revisor skal følge lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i revisjonsarbeidet. De
bestemmelser revisor skal følge er i hovedsak:
 Kommuneloven med forskrifter
 Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv.
 Internasjonale revisjonsstandarder (International Standards on Auditing – ISA)
Revisjon av kommunen utgjør i henhold til forskrift om revisjon to hovedoppgaver: regnskapsrevisjon og
forvaltningsrevisjon. Agder Kommunerevisjon IKS er valgt som revisor for Vennesla kommune og har
avtale om å levere disse tjenestene for kommunen.
Overordnet revisjonsstrategi 2019 er et overordnet planleggingsdokument for gjennomføring av
regnskapsrevisjon i regnskapsåret 2019. Formålet med revisjonsstrategien er å planlegge tilstrekkelig og
effektive revisjonshandlinger for regnskapsrevisjon. Revisjonsstandarden ISA 300 «Planlegging av
revisjon av et regnskap» ligger til grunn for vedlagt dokument.
Den overordnede revisjonsstrategien, sammen med revisjonens øvrige muntlige og skriftlige
rapporteringer, skal dekke kravene som stilles til dokumentasjon av revisjonens prioriteringer innen
regnskapsrevisjon. Dokumentet er også en hjelp til å oppfylle kontrollutvalgets tilsyns- og påseansvar
overfor revisjonen. Kontrollutvalget påseansvar omfatter ikke en faglig vurdering av revisjonens
utførelse, fordi det er revisor som har det faglige ansvaret for gjennomføringen av revisjonen

Vurdering fra sekretariatet:
Sekretariatet mener den overordnede revisjonsstrategien, sammen med revisjonens øvrige muntlige og
skriftlige rapporteringer, dekker kravene som stilles til dokumentasjon av revisjonens prioriteringer innen
regnskapsrevisjon. Dette dokumentet er også en hjelp til å oppfylle kontrollutvalgets tilsyn- og påseansvar
overfor revisjonen.

1

22/19 Overordnet revisjonsstrategi regnskapsrevisjon 2019 - 19/11794-2 Overordnet revisjonsstrategi regnskapsrevisjon 2019 : Overordnet revisjonsstrategi regnskapsrevisjon 2019

Overordnet revisjonsstrategi er revisors dokument og skal bare tas til orientering av kontrollutvalget
Vedlegg:
- Overordnet revisjonsstrategi 2019 Vennesla kommune
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Budsjett kontroll, tilsyn og revisjon 2020 Vennesla kommune
Forslag fra sekretariatet:
Kontrollutvalget innstiller på følgende budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2020 til kommunestyret:
Kommunestyret vedtar forslag til budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon i Vennesla kommune med en
ramme på kr. 1 583 000.
Kontrollutvalgets sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret via plan og
økonomiutvalget

Bakgrunn for saken:
Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 2 sier følgende om budsjettbehandlingen:
«Kontrollutvalget skal utarbeide forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen eller
fylkeskommunen. Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjett etter kommuneloven §14-3 tredje ledd
til kommunestyret eller fylkestinget.»
Kontrollutvalget fremmer med dette en sak til kommunestyret (via plan og økonomiutvalget) om budsjett
for kontrollutvalget 2020.

Saksopplysninger:
Sekretariatet har utarbeidet et forslag til budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon i Vennesla kommune for
2020. Kontrollutvalgets budsjett omfatter kostnadene knyttet til selve driften av utvalget, og i tillegg
kostnadene til sekretariattjenester for kontrollutvalget og kjøp av revisjonstjenester. Budsjettet er basert
på tidligere budsjett- og regnskapstall og noe på anslag.
Det å sørge for god kontroll og nødvendig tilsyn med driften av den kommunale virksomheten er
høyaktuelt. Kontrollutvalget er kommunestyrets eget verktøy for gjennomføring av egenkontroll i
virksomheten. Kommunestyret har ansvar for å sørge for at det blir bevilget tilstrekkelige ressurser til
dette.
Møtegodtgjørelse m.v. avhenger både av aktiviteten i utvalget og hvilket godtgjøringsnivå kommunen
ligger på. Budsjettet er sett i forhold til gjeldende reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Vennesla
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kommune og historikk for utbetalt tapt arbeidsfortjeneste. Det er tatt høyde for 5 kontrollutvalgsmøter i
året, og leder og 4 medlemmer i utvalget. Etter at godtgjørelsesreglementet ble revidert november 2015
har posten «møtegodtgjørelse mv» økt betraktelig og er knyttet opp mot ordfører sin godtgjørelse.
Ordfører mottar 100 prosent av stortingsrepresentantenes faste godtgjørelse som er kr 956 463. Leder
mottar en fast årlig godtgjørelse på 10 prosent av ordfører sin godtgjørelse mens kontrollutvalgets
medlemmer får 1,5 prosent av ordfører sin godtgjørelse. I tillegg utbetales det en møtegodtgjørelse på
0,11 prosent av ordfører godtgjørelse pr møte. Det er på denne posten i tillegg lagt inn arbeidsgiveravgift
som utgjør 14 prosent av godtgjørelsene. I tillegg er det lagt inn kr 25 000 for kostnader til tapt
arbeidsfortjeneste og refusjons av lønnskostnader. Det vil grunnet valget september 2020 kunne bli
endringer i kontrollutvalget neste år som igjen påvirker behovet for frikjøp for arbeid til utvalgets
medlemmer. Sekretariatet har i sitt forslag derfor lagt seg på samme nivå som budsjettet for 2019.
Det er viktig at det blir satt av tilstrekkelige ressurser til kurs/opplæring og faglig oppdatering av
utvalgets medlemmer. I tillegg er det av stor verdi å få god kontakt og erfaringsutveksling med
kontrollutvalgsmedlemmer i andre kommuner. Sekretariatet anbefaler
- NKRF’s kontrollutvalgskonferanse i februar (Norges Kommunerevisorforbund)
- og/eller FKT’s fagkonferanse på våren (Forum for kontroll og tilsyn),
- samt vår- og høstkonferanser regionalt i regi av sekretariatet.
Andre kostnader omfatter bl.a. abonnementer på fagtidsskrifter. I regnskapet pr juli utgjør er det brukt kr
2 809. I 2018 ble det brukt 13 665 kr på denne posten og sekretariat foreslår derfor å viderefør denne på
kr. 11 000.
Vennesla kommune har valgt å delta i to interkommunale selskaper for å løse kontroll-, tilsyns- og
revisjonsoppgavene. Dette er Agder kommunerevisjon IKS for revisjonsoppgaver og Agder og Telemark
kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark) for sekretariatsoppgaver. For begge disse selskapene er det
representantskapet som vedtar det endelige budsjettet og fordelingen av dette på medlemskommunene.

Kontrollutvalget
Møtegodtgjørelse mv
Servering
Kurs/opplæring inkl. reise
Andre kostnader
Sum kontrollutvalg
Sekretariat
Revisjon
Revisjonshonorar
Møtedeltakelse/forberedelse
Selskapskontroll
Bistand til kontrollutvalget
Sum kontrollvirksomhet

Budsjett
2018

Regnskap
2018

Budsjett
2019

Regnskap pr. Budsjett 2020
juli 2019

223 000
3 000
60 000
7 000
293 000

191 203
1 628
52 778
13 665
259 274

229 000
3 000
60 000
11 000
303 000

116 300
0
44 940
2 809
176 434

238 000
3 000
60 000
11 000
312 000

157 000

156 100

161 000

80 600

181 000

875 000
62 000
62 000
40 000

853 900
31 000
62 000
50 000

895 000
63 000
64 000
40 000

436 700
31 500
32 000
0

920 000
65 000
65 000
40 000

1 489 000

1 412 274

1 526 000

757 234

1 583 000

Vurdering fra sekretariatet:
Det er kontrollutvalget som innstiller på budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon i kommunen til
kommunestyret. Innstillingen skal derfor gå direkte til kommunestyret via plan og økonomiutvalget, dvs.
den skal legges ved når budsjettet oversendes fra rådmannen til plan og økonomiutvalget og fra plan og
økonomiutvalget til kommunestyret.
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Etter sekretariatets vurdering vil det være nødvendig med en ramme på kr 1 526 000 for kontroll, tilsyn,
og revisjon for Vennesla kommune for 2020
Vedlegg:
- Revisjonens delbudsjett 2019 Vennesla kommune
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

19/00145-6
Sander Haga Ask

Saksgang

Møtedato

Vennesla kontrollutvalg
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Orientering fra revisor 10.09.2019
Forslag fra sekretariatet:
Saken tas til orientering.

Saksopplysninger:
Kontrollutvalget har et påseansvar for å se til at det blir gjennomført revisjon i kommunen. For å
holde seg orientert om det pågående revisjonsarbeidet i kommunen, orienterer revisor
kontrollutvalget gjennom året.
I møtet vil revisor orienterte om blant annet:
- Løpende regnskapsrevisjon
- Revisors oppsummeringsbrev for revisjon av regnskapet 2018
Vedlegg:
- Oppsummeringsbrev revisjon 2018 Vennesla kommune
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Eventuelt 10.09.2019
Forslag fra sekretariatet:
Saken tas til orientering.

Saksopplysninger:
1. Innkommen post
a. Ingen
2. Referatsaker/kontrollutvalgets saker behandlet i kommunestyret
a. Ingen
3. Neste møte
4. Eventuelt
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