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Til kontrollutvalget i Ås. 
 

Barneverntjenestens oppfølging av merknader og anbefalinger i 
revisjonsrapporten 

 
K-sak 54/17, kommunestyret 25.10.2017 Forvaltningsrevisjonsrapport - 
Barneverntjenesten - Hjelpetiltak i hjemmet 
 

1. Gjennomføre tiltak som avklarer roller og ansvar for kommunens 
tjenesteenheter, 
de krav lovverkene setter til enhetene og hvordan helhetlige tilbud på tvers av 
enheter kan sikre at barn og foreldre får et best mulig tilbud om hjelpetiltak. 
 
Dette punktet må ses i sammenheng med omstillingsprosjektet og pkt. 2 – og vi 
vurder at det ikke er barnevernets oppgave å rapportere på dette. 
 
2. Utvikle en helhetlig plan som samordner tjenestetilbudet til barn og unge. 
 
Her har Barneverntjenesten laget et innspill til dette arbeidet (se vedlegg 1),  
 
3. Sikre at bekymringsmeldinger sendes til barnevernet, herunder at: 
a. Saker som bør meldes, blir meldt. 
b. Følge opp den lave meldingsfrekvensen fra barnehagene. 
c. Klargjøre den enkeltes personlige ansvar for å melde. 
 

 Høsten 2017 ble det laget en egen veileder for barnehager og skoler vedr. 
bekymringsmelding. 

 Barneverntjenesten har tilrettelagt for anonyme drøftelser ved gi tilgjengelighet 
høyere prioritet. 

 Barnevernet utarbeidet høsten 2018 en plakat og en brosjyre for å veilede de 
ansatte med arbeidet knyttet til «Vold i nære relasjoner». 

 Det ble gjennomført en dagskonferanse 1. november 2018 «Vold i nære 
relasjoner» for ansatte og de frivillige organisasjonene i Ås kommune med 120 
deltakere. Dette var også et tilbud for skoler og barnehager. 
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 De ble avholdt en dagskonferanse for ansatte i skoler og barnehager 6. 
september 2018. Her ble det innleid ekstern foredragsholder med temaet 
«Bekymringsmeldingens utfordringer» 

 Vi viser til og formidler veilederne «Samarbeid skole og barnevern» og «Til 
barnets beste – samarbeid mellom barnehage og barneverntjenesten». 

 
Å gi opplæring i ansvar, plikter og oppgaver som kommunalt ansatt må også 
være en oppgave for kommunen generelt. Dette må også omfatte 
Opplysningsplikten.  

 
4. Påse at tiltaksplaner beskriver en ønsket situasjon som lar seg evaluere. 
Evalueringen bør gjennomføres mer systematisk med fokus på om de tiltak 
som 
iverksettes, fører til at målene for tiltakene blir nådd. 
 

Det er blitt utarbeidet nye rutiner i den interne kontrollen i tjenesten - et skjema for 
undersøkelse og et for hjelpetiltak (se vedlegg 2). Her skal det signeres for utført 
med dato for at alle pålagte rutiner er blitt fulgt opp. Skjemaene og sakene gås 
igjennom med faglig veileder regelmessig. I tillegg vil det bli tatt stikkprøver 2 ganger 
i året hvor to tilfeldig utvalgte saker gjennomgås i den enkelte saksbehandlers 
portefølje og dette sammenstilles med det som er tidligere utfylt på skjema i 
undersøkelse eller i hjelpetiltak. 
 

I tillegg er det utarbeidet en egen mal for sluttrapporter etter endt undersøkelse. Her 
må det foretas en grundig vurdering før det konkluderes. Alle sluttrapporter 
gjennomgås av nestleder/leder før de ferdigstilles.  
 

5. Sørge for at skriftlige avtaler inngås mellom barnevernet og de enheter som 
bør samarbeide. 
 

Barnevernet har per i dag samarbeidsavtaler med NAV, Øst politidistrikt og Krise- og 
incestsenteret i Follo. I det daglige arbeidet er dette våre viktigste 
samarbeidsinstanser. En arbeidsgruppe jobber med revisjon av eksisterende avtale 
med NAV. I tillegg jobber denne gruppen med ansvars- og oppgavedeling knyttet 
aldersgruppen 18 – 23 år og fattigdomsproblematikken. Det vurderes å utarbeide en 
samarbeidsavtale med ATV i Follo. Barneverntjenesten vil som en naturlig oppfølging 
av dagskonferansen 6. september ta initiativ til at det utarbeides samarbeidsrutiner 
med barnehagene og skolene i Ås kommune.  
 

Med hilsen 

 
 
Trine Christensen Marit Roxrud Leinhardt 
rådmann  helse- og sosialsjef 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
 

Vedlegg:  

1. Innspill til arbeidet med en Barne- og ungdomsplan i kommunen 

2. Skjemaer for tiltak og undersøkelse 
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