
Kontrollutvalget i Søndre Land kommune 
Sekretariatet 

 

Adresse:    
Kontrollutvalgstjenester Kjetil Solbrækken 
Studievegen 7, 2815 Gjøvik       
Tel. 995 77 903, e-post: kjetil@kontrollutvalget.no 
 

 
 

Hov, 19. august 2020. 
J.nr./referanse: 10-20/SL/ks 

 

KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE 
 

Bjørg Horn (SBL), leder 
Per Espen Eid (V), nestleder  
Lars Arnstein Grime (Sp) – forfall 
Kirsten Eva Male (Ap) 
Eva Røise (SV)  
Erik Lund (SBL), første vara 

  

 
 

 

 
 

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET  
 
Det innkalles herved til møte i kontrollutvalget:  
 

Dato:  Mandag 31. august 2020 
Tid: Kl. 0900 – ca. 1430 
Sted:  Kommunestyresalen, rådhuset 
 
Vedlagt følger saksliste og saksdokumenter.  
 
Eventuelt forfall bes meddelt snarest til undertegnede på tlf. 995 77 903 eller e-post 
kjetil@kontrollutvalget.no.  

 
Forfall og innkalling av vara: 
Lars Arnstein Grime (Sp) har meldt forfall. Første vara Erik Lund (SBL) er innkalt. 
 
Deltakelse fra andre i møtet: 
 

• Innlandet Revisjon IKS v/Reidun Grefsrud deltar fra kl. 1200 i f.m. sak 39 (sak: 
Foranalyse: Gjøvik- og Land barneverntjeneste)  

 
Fra kontrollutvalgets sekretariat deltar undertegnede og Ole Kristian Rogndokken. Sistnevnte vil 
presentere Kommunebarometeret 2020 (sak 38). 

 
 

Med hilsen 
For leder i kontrollutvalget 

 
Kjetil Solbrækken 
Utvalgssekretær 

 
 

 
Kopi til: 
- Søndre Land kommune v/ordfører og rådmann  
- Innlandet Revisjon IKS v/daglig leder og oppdragsansvarlig revisor 

mailto:kjetil@kontrollutvalget.no
mailto:kjetil@kontrollutvalget.no


 

 
 

 
KONTROLLUTVALGET I  

SØNDRE LAND KOMMUNE 
 

SAKSLISTE 
 

FOR MØTE I SØNDRE LAND RÅDHUS  
 

Mandag 31. august 2020 kl. 0900 

 
 
 
SAK NR. 37/2020 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 22.06.2020 
 
SAK NR. 38/2020 KOMMUNEBAROMETERET 2020 – SØNDRE LAND 

KOMMUNE 
 
SAK NR. 39/2020 FORANALYSE: GJØVIK OG LAND BARNEVERNTJENESTE 
 
SAK NR. 40/2020 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2020 – 2023: 

FORELØPIGE PRIORITERINGER  
 
SAK NR. 41/2020 REFERATSAKER 
 
 
 
 

 
 

Hov, 19. august 2020. 
For utvalgsleder 

 
Kjetil Solbrækken 

utvalgssekretær 
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SAK NR. 37/2020 
 

Søndre Land kommune  
     

 
 
 
 
 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 22.06.2020 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 31.08.2020 Kjetil Solbrækken  Nei 

 
         
Saksdokumenter:  Vedlagt: 
1. Møteprotokoll fra møte 22.06.2020 

 
Vedlegg 1 

 
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 22.06.2020 godkjennes. 
 
 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Møteprotokollen fra forrige møte legges herved frem til formell godkjenning.  
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MØTEPROTOKOLL 
 

KONTROLLUTVALGET I 
SØNDRE LAND KOMMUNE 

 
Mandag 22. juni 2020 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 – 1500. 
 
Som medlemmer møtte:  
Bjørg Horn (SBL), leder 
Per Espen Eid (V), nestleder  
Lars Arnstein Grime (Sp) 
Kirsten Eva Male (Ap) 
 
Følgende medlem hadde meldt forfall:  
Eva Røise (SV) 
 
Følgende varamedlem møtte:  
Erik Lund (SBL), første vara 
 
Ellers møtte: 
Ordfører: Anne Hagenborg (sak 31). 
Fra administrasjonen: Kommunalsjef Stab og lokalsamfunn Pål Rønningen og økonomisjef Terje 
Lindalen (begge møtte under sak 31). 
Sekretær: Kjetil Solbrækken. 
 
Møteprotokollen er sendt til: 
Kommunestyret v/ordfører, varaordfører, rådmann, kontrollutvalgets medlemmer og 
varamedlemmer, Innlandet Revisjon IKS og Oppland Arbeiderblad. 
 
 

Utvalgsmøtet ble satt kl. 0900 med leder Bjørg Horn som møteleder.   
Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent. 
 
 
Til behandling: 
 
SAK NR. 29/2020 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 25.05.2020 
 
Vedtak, enstemmig: 
 

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 25.05.2020 godkjennes. 
 

 
 
SAK NR. 30/2020 SAMORDNING AV TILSYN OG EGENKONTROLL – NY 

TILSYNSKALENDER FRA 2020 
 

Fra behandlingen: 
Utvalgssekretær orienterte om endringen i ny kommunelov (krav til 
fylkesmennene, jf. § 30-6 Samordning av statlige tilsynsmyndigheter) 
og sekretærens deltakelse på møte med Fylkesmannen i Innlandet om 
temaet. 



 2 

 
Vedtak, enstemmig: 
 

Kontrollutvalget tar til orientering at fylkesmennene og andre 
statlige tilsynsmyndigheter tar i bruk en felles nasjonal 
tilsynskalender fra 2020 i sitt arbeid med å legge til rette for 
samordning av statlige tilsyn med kommuner og 
fylkeskommuner. 
 

 
 
SAK NR. 31/2020 TERIALRAPPORT 1. TERITAL 2020 – SØNDRE LAND 

KOMMUNE  
 

Fra behandlingen:  
Kommunalsjef Stab og lokalsamfunn Pål Rønningen og økonomisjef 
Terje Lindalen presenterte tertialrapporten og svarte på spørsmål. 

 
Vedtak, enstemmig: 
 

1. Tertialrapport 1. tertial 2020 for Søndre Land kommune tas til 
orientering.  

 
2. Kontrollutvalget har merket seg følgende: 

 

• Totalprognosen viser et merforbruk på totalt 22.3 
millioner for 2020. Merforbruket innenfor ordinær drift 
utgjør 15,1 millioner der ca. 11 millioner er direkte 
konsekvenser av virusutbruddet.  

• Sykefraværet er 11,4 % pr. 1. kvartal 2020. Dette er en 
oppgang på 2,1 % fra samme periode i fjor.  

• Rutiner for oppfølging av investeringsprosjekter: Den 
interne oppfølgingen er styrket ved at det er innført rutine 
for månedlig rapportering.  

 
 
 
SAK NR. 32/2020 METODE OG OPPLEGG FOR UTARBEIDELSE AV PLAN 

FOR FORVALTNINGSREVISJON OG 
EIERSKAPSKONTROLL 2020-2023  

 
Vedtak, enstemmig: 
 

1. Kontrollutvalgets oppgave med å lage en plan for 
forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll tas til orientering, 
herunder at planen skal vedtas av kommunestyret i løpet av 
2020.  
 

2. Utvalgssekretærens presentasjon av metode og opplegg for 
utarbeidelse av planen tas til orientering.  

 
3. Prosessen følges opp slik: 

 

a) Innlandet Revisjon IKS engasjeres slik: 
 

• Gi innspill på følgende områder: 
- Eierskapskontroll 
- Forvaltningsrevisjon i selskaper 
- Forvaltningsrevisjon av interkommunale 

samarbeid 
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• Gjennomføring av foranalyser på utvalgte områder 
etter bestilling fra kontrollutvalget.  

 

b) Kontrollutvalgets sekretariat bes om å presentere:  
• Kommunebarometeret 2020 for Søndre Land 

kommune. 
 

 
 
SAK NR. 33/2020 KONTROLLUTVALGSKONFERANSEN 2020  
 

Fra behandlingen: 
Utvalgssekretær presenterte hovedtemaene fra konferansen: 

• Politikerhets 
• Rent drikkevann – hva gikk galt? 
• Bærekraft i et revisjonsperspektiv 
• Personvern i kommunene 
• Bompengeselskapene 

 
Vedtak, enstemmig: 
 

Presentasjon av hovedpunktene på Kontrollutvalgskonferansen 
2020 tas til orientering. 
 

 
 
SAK NR. 34/2020 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2020 – 2023: 

RISIKOVURDERINGER OG FORELØPIGE 
PRIORITERINGER («BRAINSTORMING») 

 
Vedtak, enstemmig: 
 

1. Følgende tema/områder innarbeides i den foreløpige 
prioriteringslisten med tanke på videre drøfting (ikke prioritert 
rekkefølge):  

Sektorovergripende nivå: 
• Sykefravær og sykefraværsarbeid (kartlegging av– 

årsaker til og konsekvenser av sykefravær, tiltak i 
Søndre Land kommune, heltid/deltid, 
ledelse/lederutvikling mm) 

• Forsvarlig saksutredning (jf. kommunelovens krav) 
• Administrativ organisering og koordinering på tvers 

– bruk av nettverk (jf. KU-vedtak sak 16/20) 
• Internkontroll – avviksregistrering og 

risikovurderinger  
• Anskaffelser  

- Anskaffelser under terskelverdier 
- Anskaffelser over terskelverdier (felles 

innkjøpsenhet i Gjøvikregionen) 
- Kontraktsoppfølging 

• Service/kundebehandling (dokumentasjon av 
telefonhenvendelser mv.) 

• Gjøvik-Land barneverntjeneste 
 

2. Saken følges opp i neste møte der det legges vekt på 
gjennomgang av tjenesteområder bl.a. ved bruk av 
kommunebarometeret. 
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SAK NR. 35/2020 INVITASJON TIL MEDLEMSSKAP I 

BRANSJEORGANISASJONEN FORUM FOR KONTROLL OG 
TILSYN 

 
Vedtak, enstemmig: 
 

Kontrollutvalget tar invitasjonen til orientering. Det tegnes ikke 
medlemskap i organisasjonen.  
 

 
 
SAK NR. 36/2020 REFERATSAKER 
 

Følgende saker ble referert: 
1. KS har lansert veileder for internkontroll (artikkel publisert 

04.06.2020)  
2. Møtegodtgjørelse 1. halvår 2020 – kontrollutvalget 
3. Forvaltningsrevisjonsregisteret (Norges Kommunerevisorforbund) 
4. Diverse avisartikler 
5. Neste møte: Tidspunkt/saksliste 

 
Vedtak, enstemmig: 
 

Referatsakene tas til orientering. 
 

 
 
 
 

 
Hov, 22. juni 2020. 
 
 
 
Bjørg Horn 
leder 
 

 
 

RETT UTSKRIFT: 
Hov, 22. juni 2020. 
 

 
Kjetil Solbrækken 
utvalgssekretær 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Møteplan for 2020: 
 

• Mandag 17.02.2020 kl. 0900 
• Mandag 09.03.2020 kl. 0900  
• Mandag 27.04.2020 kl. 0900 - avlyst  
• Mandag 25.05.2020 kl. 0900 
• Mandag 22.06.2020 kl. 0900 - ekstramøte  
• Mandag 14.09.2020 kl. 0900  
• Mandag 02.11.2020 kl. 0900  
• Mandag 07.12.2020 kl. 0900  

 

 

Bestilte oppdrag fra Innlandet Revisjon IKS 
(forvaltningsrevisjon mv): 
 
• Innspill til plan for forvaltningsrevisjon og 

eierskapskontroll (KU-sak 32/20): 
- Eierskapskontroll 
- Forvaltningsrevisjon i selskaper 
- Forvaltningsrevisjon av interkommunale 

samarbeid 
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SAK NR. 38/2020 
 

Søndre Land kommune  
 

 
 
 

 

KOMMUNEBAROMETERET 2020 - SØNDRE LAND 
KOMMUNE 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 31.08.2020 Kjetil Solbrækken /Ole 

Kristian Rogndokken 
Nei 

         
Saksdokumenter:   

1. Kommunebarometeret 2020 – Søndre Land kommune (rapport 
utarbeidet av Kommunal Rapport) 

 

Vedlegg 1 
 
 

 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

 
1. Kontrollutvalget har merket seg at Søndre Land kommune er rangert som nr. 165 av 

landets kommuner. 
 

2. …. 
 

 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Bakgrunn/oppsummering:  
 
Kommunebarometeret (KB) er en måling som publiseres av Kommunal Rapport hvert år og som  
rangerer kommunene på tvers av ulike sektorer ved hjelp av offentlig tilgjengelige data.  
 
Målingen publiseres i en foreløpig versjon i mars/april, og i en endelig versjon i juni etter at de 
endelige Kostra-tallene foreligger fra Statistisk sentralbyrå (SSB).  
 
Målingen for 2020 baserer seg tilgjengelige statistikk for 2019, i hovedsak Kostra-tall. Kommunene 
er rangert etter 151 nøkkeltall, på tvers av 12 ulike sektorer. 
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Hovedelementet i Kommunebarometeret er en konkret analyse av hvordan den enkelte kommune 
presterer målt mot resten av Kommune-Norge.  
For kontrollutvalget er Kommunebarometeret en kilde til informasjon om egen kommune, og er godt 
egnet som innspill i kontrollutvalgets løpende arbeid med overordnet analyse som grunnlag for 
prioritering av forvaltningsrevisjoner. Ved bruk av Kommunebarometeret som informasjonskilde er 
det viktig å ha klart for seg at dette er en rangering, og at kommunens plasseringer innenfor de ulike 
områdene kan ha en rekke forklaringer. Barometeret gir, i likhet med Kostra-tall, et godt grunnlag til 
å stille spørsmål. Normalt vil det derfor være behov for grundigere forundersøkelser før man 
eventuelt setter i gang forvaltningsrevisjoner. 
 
I hvilken grad man ønsker å benytte resultatene fra Kommunebarometeret til å foreta nærmere 
undersøkelser omkring årsaker til plasseringer innenfor ulike områder, er en drøftingssak. Saken 
legges derfor frem uten fullstendig forslag til vedtak. 
 
 
Resultatene for Søndre Land kommune – oppsummering: 
 
Søndre Land kommune havner på en 165. plass av landets kommuner (422 kommuner i alt). 
Kommunens plasseringer innenfor de 12 sektorene som er rangert: 
 

 Sektor 
 

Kommunens 
plassering 
 

Andel av 
den totale 
vekten 

1 Grunnskole 283 20 % 
2 Pleie og omsorg 174 20 % 
3 Barnevern 214 10 % 
4 Barnehage 293 10 % 
5 Helse 85 7,5 % 
6 Sosialtjeneste 60 7,5 % 
7 Kultur 306 2,5 % 
8 Miljø 42 2,5 % 
9 Saksbehandling 114 2,5 % 
10 Vann, avløp og renovasjon 123 2,5 % 
11 Økonomi 211 10 % 
12 Kostnadsnivå 383 5 % 

 
 
Kommunens plassering siste årene: 
 

År 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
 

Plassering 293 299 371 355 180 140 323 307 87 61 165 
 

 
 
Nærmere om Kommunebarometeret 2020: 
(kilde: Kommunal Rapport) 
 
Hva er Kommunebarometeret? 
Det er en sammenligning av landets kommuner, basert på til sammen 151 nøkkeltall innen 12 ulike 
sektorer. Hensikten med barometeret er å gi beslutningstakere en lettfattelig og tilgjengelig oversikt 
over hvordan kommunen driver. Tallene er i hovedsak hentet fra Statistisk sentralbyrås Kostra-
database, foreløpige tall for 2018. Vi har i tillegg hentet statistikk fra kilder som 
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Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Norsk kulturindeks fra 
Telemarksforsking. 
 
Hvorfor gjør Kommunal Rapport dette? 
Alle lokalpolitikere bør få et oversiktlig og uhildet bilde av hvordan kommunen driver. Det er svært 
vanskelig å finne fram i talljungelen. For å gjøre bildet lettere å lese, rangerer vi og gir karakter. 
Resultatet blir ikke perfekt, men barometeret gir en god indikator, mulighet til å stille spørsmål, og 
ikke minst la de mindre gode lære av de beste. 
Hva forteller rangeringen? 
En rangering er ingen kvalitetskontroll, og det er naturlig at en kommune har noen gode og noen 
dårlige plasseringer. En kommune med lavt inntektsnivå vil generelt ha dårligere plasseringer enn en 
kommune med høye inntekter. Likevel ser vi at en del kommuner klarer å skille seg ut, og som regel 
er det store forskjeller mellom de beste og de svakeste kommunene i hver sektor. I små kommuner 
kan spesielle forhold gi kraftige utslag, og en dårlig plassering kan ha en god forklaring. 
 
Hva er de største endringene i år? 
Den største endringen i årets barometer er at karakteren 3,5 nå tilsvarer gjennomsnittet for 
Kommune-Norge. Tidligere var dette tallet midtpunktet mellom de beste og de dårligste. Fordelen 
med den nye karaktergivningen er at det blir lettere å forstå om man ligger godt eller dårlig an. 
Oppnår man bedre enn 3,5, så er man bedre enn gjennomsnittet i landet. Sektoren miljø og ressurser 
har fått tre nye nøkkeltall når det gjelder utslipp av klimagasser. Tre nøkkeltall i saksbehandling er 
også byttet ut. Det er også gjort noen mindre endringer i andre sektorer. 
 
Hva betyr mest? 
Grunnskole og pleie og omsorg er vektet med 20 prosent hver, mens økonomi, barnevern og 
barnehage er vektet 10 prosent hver. De minst viktige sektorene har en vekt på bare 2,5 prosent. 
 
Hva er de største svakhetene? 
Den største svakheten er at interessante faktorer ikke blir målt i det hele tatt. Vi kan bare ta med data 
som publiseres hvert år, og som er fordelt på alle kommuner. Noen kommuner kan rapportere feil, og 
da følger disse feilene med inn i barometeret. For andre kommuner kan det mangle data. 
 

Kontrollutvalgets behandling av Kommunebarometeret for 2019: 

Kommunebarometeret for 2019 ble gjennomgått i kontrollutvalgets møte den 03.09.2019 (sak 
39/2020), der det ble fattet slikt vedtak: 

1. Kontrollutvalget har merket seg at Søndre Land kommune er rangert som nr. 61 av 
landets kommuner, justert for inntektsnivå. 

 
2. Følgende tema/områder tas med som innspill til arbeidet med og ny plan for 

forvaltningsrevisjon for perioden 2020-2023 (utarbeides første halvår 2020):    
 

• Grunnskole (161. plass): 
Grunnskole kommer generelt bra ut i kommunebarometeret, en betydelig 
forbedring fra fjoråret (256. plass). Følgende områder er derimot verdt å merke 
seg:  
 Frafall: Andelen elever fra kommunen som har fullført og bestått 

videregående i løpet av fem år, er på 64 prosent. Dette er en nedgang fra 
2018 der det lå på 66 %. Nasjonalt har andelen elever som har fullført 
videregående med bestått innen fem år, økt de siste årene. Snittet nasjonalt 
er nå på 75 prosent. 
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• Barnevern (259.plass): 

Kontrollutvalget har merket seg at plasseringen er forbedret sammenlignet med 
2018 der kommunen fikk en 313. plass. Etableringen av Gjøvik og Land 
barnevernstjeneste den 1. juni 2018 antas å ha hatt en positiv effekt.  
 
Kontrollutvalget har merket seg følgende nøkkeltall til senere oppfølging:  
 

 Tidlig innsats (netto utgifter til forebygging, helsestasjon og 
skolehelsetjeneste, per innbygger 0-5 år) viser en negativ utvikling. Her 
kommer kommunes på en 364. plass, en betydelig forverring fra fjoråret. 

 
Øvrige momenter vedr. barnevernet: 
 
 Kontrollutvalget har tidligere vedtatt å følge med på utviklingen i nye Gjøvik 

og Land barneverntjeneste, og at det vil bli søkt samarbeid med 
kontrollutvalget i Gjøvik kommune og Søndre Land kommune om dette.  

 Kontrollutvalget påpekte i sin uttalelse til kommunens årsregnskap for 2018 
at omtalen av barnevernet i kommunens årsmelding var mangelfull. 
Rådmannen ble oppfordret til å se nærmere på dette ved neste 
årsrapportering.  

 
• Helse: Psykisk helsearbeid (259. plass):  

Kommunen har 1,8 årsverk av psykiatriske sykepleiere, per 10 000 innbyggere. 
Gjennomsnitt for landet er 5,1. 

 

Kontrollutvalgets behandling av Kommunebarometeret for 2018: 

Kommunebarometeret for 2018 ble gjennomgått i kontrollutvalgets møte den 16.10.2018, der det ble 
fattet slikt vedtak: 

1. Kontrollutvalget tar Kommunebarometeret 2018 til orientering, og har merket seg at 
kommunen er rangert som nr. 87 av landets kommuner, justert for inntektsnivå. 
 

2. Kommunebarometeret 2018 følges opp slik:  
 

• Skole: 
Frafall (341. plass): Rangeringen gjelder andel elever fra kommunen som har 
fullført og bestått videregående innen fem år. Kontrollutvalget ber om en orientering 
om hvordan man jobber i grunnskolen med å forhindre frafall i videregående skole.  
 

• Barnehage (400 plass): 
Årsaker til den svake plasseringen på området synes i stor grad å skyldes 
nøkkeltallene knyttet til fagutdanning:  
 Andel styrere og ledere med pedagogisk utdanning, kommunale barnehager 

(365. plass). 
 Andel ansatte i kommunale barnehager med pedagogisk utdanning (354. 

plass). 
Kontrollutvalget ber om en orientering om status for de ulike barnehagene, og 
hvordan man jobber for å rekruttere og beholde ansatte med fagutdanning.  

 
• Pleie og omsorg: 

Kontrollutvalget ber om informasjon om årsaken til den svake plasseringen på 
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følgende område: 
 Hjemmesykepleie: Gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken (413. plass). 

 
• Helse/fastlegeordningen: 

Selv om fastlegeordningen kommer bra ut i kommunebarometeret på de faktorene det 
måles på, ønsker kontrollutvalget mer kunnskap om hvordan fastlegeordningen 
fungerer i Søndre Land kommune, herunder kommunens styring og oppfølging av 
ordningen. 
 

• Vann, avløp og renovasjon: 
Kontrollutvalget ber informasjon om årsaken til den svake plasseringen innenfor 
følgende områder: 
 Vannkvalitet: Andel innbyggere tilknyttet vannverk med god kvalitet E-coli 

(388. plass). 
 Vannlekkasje: Andel av vannet som går tapt på grunn av lekkasjer (381. 

plass). 

 

 



1 
 

 
SAK NR. 39/2020 
 

Søndre Land kommune  
 

 
 
 
 
FORANALYSE: GJØVIK OG LAND 
BARNEVERNTJENESTE 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 31.08.2020 Kjetil Solbrækken  Nei 

      
Saksdokumenter:  

1. Foranalyse: Gjøvik og Land barneverntjeneste (utarbeidet av 
Innlandet Revisjon IKS) 

 
Vedlegg 1 

 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
1. Med bakgrunn i foranalysen mener kontrollutvalget det er grunnlag for å gå videre med 

planleggingen av et forvaltningsrevisjonsprosjekt på området.  
 

2. Innlandet Revisjon IKS bes om å lage en prosjektplan for gjennomføring av en 
forvaltningsrevisjon av Gjøvik og Land barneverntjeneste.  

 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER:   
 
Bakgrunn / oppsummering:  
Gjøvik og Land barneverntjeneste er et interkommunalt samarbeid mellom de tre kommunene Gjøvik, 
Nordre Land og Søndre Land.  
 
Gjennomføring av en eventuell forvaltningsrevisjon/foranalyse innenfor området ble diskutert i 
kontrollutvalgene i de tre kommunene i 2019.  
 
Kontrollutvalget i Søndre Land kommune fattet følgende vedtak i sak 39/2019:  
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Kontrollutvalget har tidligere vedtatt å følge med på utviklingen i nye Gjøvik og Land 
barneverntjeneste, og at det vil bli søkt samarbeid med kontrollutvalget i Gjøvik kommune og 
Søndre Land kommune om dette.  

 
Kontrollutvalget i Nordre Land kommune fattet følgende vedtak i sak 10/2020, møte den 10.02.2020:  
 

Innlandet Revisjon IKS bes om å gjennomføre en foranalyse på følgende områder:  
 

• Gjøvik og Land barneverntjeneste  
Kommentar: Det er ønske fra kontrollutvalgene i alle de tre samarbeidskommunene 
(Gjøvik, Nordre Land og Søndre Land) om en foranalyse. Formålet er å kunne vurdere 
aktuelle innfallsvinkler for et eventuelt felles forvaltningsrevisjonsprosjekt. Det 
forutsettes at kostnadene til foranalysen deles likt mellom de tre kontrollutvalgene. 

 
Kontrollutvalget i Gjøvik kommune vedtok i sak 16/20 i møte 13.02.2020 å støtte igangsetting av 
felles foranalyse av Gjøvik og Land barneverntjeneste. 
 
Vedlagt følger foranalysen, utarbeidet av Innlandet Revisjon IKS. Foranalysen vil bli nærmere 
presentert i møtet.  
 
Saken legges frem til drøfting, uten forslag til vedtak. 
 
 
Behandling av foranalysen i Nordre Land og Søndre Land: 
 
Foranalysen ble fremlagt for kontrollutvalgets i Nordre Land kommune i juni 2020 der det ble fattet 
slikt vedtak:   

1. Med bakgrunn i foranalysen mener kontrollutvalget det er grunnlag for å gå videre med 
planleggingen av et forvaltningsrevisjonsprosjekt på området. 
 

2. Under forutsetning av at kontrollutvalgene i de to øvrige samarbeidskommunene 
(Gjøvik og Søndre Land) ønsker å delta i et kontrollsamarbeid på området, bes 
Innlandet Revisjon IKS om å lage en prosjektplan for gjennomføring av en 
forvaltningsrevisjon av Gjøvik og Land barneverntjeneste.  

 
Kontrollutvalget i Gjøvik kommune har pr. d.d. ikke behandlet foranalysen. Saken er satt opp til 
behandling i deres møte den 25.08.2020. 
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1 INNLEDNING 
 

1.1 KONTROLLUTVALGETS BESTILLING 
 

Eventuell forvaltningsrevisjon/foranalyser om barnevern har blitt diskutert i kontrollutvalgene i 2019.  
 
Søndre Land kommune fattet følgende vedtak i sak 39/19: «Kontrollutvalget har tidligere vedtatt å følge med på 
utviklingen i nye Gjøvik og Land barneverntjeneste, og at det vil bli søkt samarbeid med kontrollutvalget i Gjøvik 
kommune og Søndre Land kommune om dette».  
 

Kontrollutvalget i Nordre Land kommune vedtok følgende i sak 10/20 i møte 10.2.20:  

«Innlandet Revisjon IKS bes om å gjennomføre en foranalyse på følgende områder: 

 Gjøvik og Land barneverntjeneste 

Kommentar: Det er ønske fra kontrollutvalgene i alle de tre samarbeidskommunene (Gjøvik, Nordre Land 

og Søndre Land) om en foranalyse. Formålet er å kunne vurdere aktuelle innfallsvinkler for et eventuelt 

felles forvaltningsrevisjonsprosjekt. Det forutsettes at kostnadene til foranalysen deles likt mellom de tre 

kontrollutvalgene.» 

 

Kontrollutvalget i Gjøvik kommune vedtok i sak 16/20 i møte 13.2.20 å støtte igangsetting av felles foranalyse av 

Gjøvik og Land barneverntjeneste, jf. vedtak i kontrollutvalget Nordre Land kommune den 10.2.2020. 

 

1.2 GJENNOMFØRING AV FORANALYSEN 
 

Foranalysen er gjennomført av fagansvarlig forvaltningsrevisjon/oppdragsansvarlig revisor Reidun Grefsrud i 

løpet av mai 2020. 

 

I foranalysen har vi beskrevet etableringen av Gjøvik-Land barnevern, vertskommuneavtalen som er inngått samt 

organiseringen av Gjøvik – Land barnevern idag.  

 

Videre har vi gått gjennom  statistikk for barnevernområdet hentet fra Bufdir sin kommunemonitor, 

fylkesmannens kommunebilder, kommunens og barnevernets egen statusrapportering i  tertialrapportene for 

2019 og 2020. Vi har fått svar på spørsmål og tilsendt dokumeter fra barnevernsleder Are Andersen. Opplysninger 

for øvrig er hentet fra Gjøvik kommunes styringsdokumenter og kommunestyrevedtak i  kommunene Gjøvik, 

Søndre Land og Nordre Land når det gjelder oppretting av felles barneverntjeneste.  

 

Vi har vært i kontakt med Fylkesmannen i Innlandet med spørsmål om eventuelle tilsyn i 2020. 

 

Det mer generelle risikobildet for barnevernet har vi beskrevet med Prop. 73 L (2016-2017) «Endringer i 

barnevernloven (barnevernsreform)» som kilde.   
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2 VERTSKOMMUNESAMARBEID 
 

Gjøvik –Land barnevern er organisert som et administrativt vertskommunesamarbeid i medhold av § 28 b i 

kommuneloven av 1992. 

 

I kommuneloven av 2018 er vertskommunesamarbeid regulert i kapittel 20 i kommuneloven. Den nye 

lovbestemmelsen om vertskommunesamarbeid viderefører i stor grad bestemmelsene i § 28 i den gamle loven.   

 

Vertskommunesamarbeid er beregnet på samarbeid om offentlig myndighetsutøvelse. 

 

Det går fram av § 20-1 at en kommune kan overlate utførelsen av lovpålagte oppgaver og delegere myndighet til 

å treffe enkeltvedtak eller vedta forskrift til en vertskommune etter reglene i dette kapitlet, så langt annen 

lovgivning ikke er til hinder for det. 

 

Det skilles mellom administrativt vertskommunesamarbeid som er regulert i § 20-2 og vertskommunesamarbeid 

med felles folkevalgt nemnd som er regulert i § 20-3. 

 

Det står følgende i § 20-2: "En kommune (samarbeidskommune) kan avtale med en annen kommune 

(vertskommune) at vertskommunen skal utføre oppgaver og treffe vedtak i saker som ikke har prinsipiell 

betydning. Dette gjelder på tilsvarende måte mellom fylkeskommuner. Kommunestyret eller fylkestinget delegerer 

selv myndighet til å treffe vedtak som er nevnt i første ledd, ved å instruere kommunedirektøren i egen kommune 

eller fylkeskommune om å delegere myndigheten til kommunedirektøren i vertskommunen. Folkevalgte organer i 

vertskommunen har ikke instruksjons- eller omgjøringsmyndighet i saker der myndigheten er delegert etter andre 

ledd.  En samarbeidskommune kan gi vertskommunen instruks om hvordan den delegerte myndigheten skal 

utøves i saker som bare gjelder samarbeidskommunen eller dens innbyggere. Hvis vertskommunen treffer vedtak 

etter delegert myndighet fra en samarbeidskommune, kan samarbeidskommunen omgjøre vedtaket etter reglene 

i forvaltningsloven § 35 første ledd". 

 

Det følger av § 20-4 at det skal inngås en skriftlig samarbeidsavtale mellom deltakerne i 

vertskommunesamarbeidet. Det er regulert i loven hva samarbeidsavtalen skal inneholde bestemmelser om. 

 

Det følger av § 20-9 at kontrollutvalget i vertskommunen fører kontroll med virksomheten i vertskommunen på 

vegne av alle deltakerne i vertskommunesamarbeidet. 
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3 GJØVIK – LAND BARNEVERN 

 

3.1 PROSESS OG UTREDNING 
 

Gjøvik – Land barneverntjeneste ble etablert 1.6.2018 etter vedtak fra kommunestyrene i Gjøvik, Søndre Land og 

Nordre Land.  

 

De tre kommunene fattet vedtak om å gå inn i en prosess om et fremtidig Gjøvik Land barnevern i november 

2017.  Kommunestyret i Gjøvik kommune vedtok «å gå i dialog med Nordre land og Søndre Land kommuner for 

å planlegge eventuell etablering av et fremtidig Gjøvik Land barnevern med Gjøvik som vertskommune.» I Søndre 

og Nordre Land kommuner vedtok kommunestyrene «å gå inn i en prosess om et fremtidig Gjøvik -Land 

barnevern». De vedtok videre at «Kommunenes ordførere, rådmenn og ansvarlige for tjenesten avklarer fremdrift 

og hovedpunktene i en plan for etablering av Gjøvik-Land barnevern, som kan legges fram for politisk 

godkjenning.»  Kommunestyret i Søndre Land vedtok at de ønsket å gå inn i prosessen uavhengig av hva Nordre 

Land kommune gjør. Kommunestyret i Nordre Land vedtok å utrede både Gjøvik-Land alternativet og utvikling av 

Land barnevern med mål om å bli et faglig forsvarlig barnevern for barna i Land kommunene.  Det ble senere 

avklart at det ikke var aktuelt å utrede alternativet Land barnevern. 

 

I perioden desember 2017 – februar 2018 ble det gjennomført en utredningsprosess organisert med  en 

styringsgruppe som bestod av ordførerne og rådmennene i de tre kommunene, barnevernsjef i Gjøvik kommune, 

en kommunalsjef fra Søndre Land kommune og en tjenesteområdeleder i Nordre Land kommune.  Prosjektgruppa 

ble ledet av barnevernsjef i Gjøvik kommune og  bestod ellers av ledere og ansatte i barnevernet i de tre 

kommune. 

 

Utredningen er  datert 21. februar 2018 og legger vekt på de utfordringer en framtidig barneverntjeneste vil stå 

overfor sett i lys av endringer som følge av den kommende barnevernreformen. Det argumenteres med at en 

større enhet vil kunne ha mulighet til å knytte til seg faggrupper med ulik kompetanse for å imøtekomme 

framtidige krav og forventninger. 

 

I utredningen beskrives barnevernets oppgaver, hva som skal til for å yte faglig forsvarlige tjenester og de 

utfordringer barnevernet står overfor. Det fremheves at det er behov for økt spesialisert kompetanse; både 

fagkompetanse og lederkompetanse.  Regjeringens forslag om å legge finansieringsansvaret for fosterhjem og 

institusjon til kommunene vil også bety økt behov for bestiller- og kontrollkompetanse. 

 

Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) som vi omtaler nærmere nedenfor. Videre 

foreslås det at samarbeidet skal organiseres etter vertskommunemodellen med Gjøvik kommune som 

vertskommune.  Ansatte fra Land barneverntjeneste overføres etter reglene om virksomhetsoverdragelse. 

Organiseringen videreføres i stor grad slik den har vært i Gjøvik barnevern. Det er nødvendig å finne nye lokaler  

som kan romme hele den nye organisasjonen. Det er foreslått en kostnadsfordeling  mellom de tre kommunene 

og det er kalkulert et personellbehov på 59,2 årsverk for å kunne ivareta en forsvarlig barneverndrift. Dette er 6 

flere stillinger enn de to tjenestene hadde til sammen da utredningen ble utarbeidet. 
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3.2 SAMARBEIDSAVTALENE 
 

Samarbeidsavtalene er behandlet av kommunestyrene i de tre kommunene i mars 20181.  Det er inngått en avtale 

mellom Gjøvik kommune som vertskommune og henholdsvis Søndre Land kommune og Nordre Land kommune. 

 

Avtalen omfatter leveranser av barneverntjenester for alle innbyggere i målgruppa i lov om barneverntjenester. 

Det står i pkt. 1 Omfang og formål at «Tilbudet skal være likelydende til innbyggerne i alle 

samarbeidskommunene. Tilbudet skal sikre at kommunene har forsvarlige tjenester ihht definerte lov- og 

forskriftskrav og til enhver tid gjeldende faglige retningslinjer for god praksis.» 

 

I pkt 5. Beskrivelse av barneverntjenesten står det følgende: «Barneverntjenester levert av Gjøvik-Land 

barnevern skal være gratis for innbyggerne og skal: 

 Omfatte: 

o Saksbehandling etter Lov om barneverntjenester 

o Tiltak etter Lov om barneverntjenester 

o Ettervern etter Lov om barneverntjenester 

o Barnevernvakttjenester 

o Fosterhjemstilsyn 

 gi innbyggerne støtte, veiledning/rettledning, hjelp til å ta kontakt med andre deler av tjenesteapparatet 

 dialog og samhandling med det øvrige hjelpeapparatet 

 

Kvalitet på tjenestene og kompetansekrav i forhold til ansatte skal være i samsvar med lov 

om barneverntjenester med gjeldende forskrifter.» 

 

Under pkt 7 om Økonomi og rapportering står det at budsjettrammen justeres årlig i samsvar med kommunal 

indeks. Økning i rammene utover dette må godkjennes særskilt av samarbeidsrådet. Budsjettforslaget skal sendes 

samarbeidsrådet innen 1.10. Kommunestyret i vertskommunen vedtar driftsbudsjett og økonomiplan. 

 

Videre står det følgende om rapportering: 

«Vertskommunen rapporterer tertialvis til Samarbeidsrådet. Rapportene skal inneholde økonomisk oversikt og 

prognoser, evt. avvik påpekes og forklares. Rapportene skal gi samarbeidskommunene korrekt grunnlag for 

rapportering til KOSTRA. Frist for oversendelse til Samarbeidsrådet er hhv 10.05. og 01.09. Årsrapport for tjenesten 

oversendes samarbeidskommunene tilsvarende. I tillegg til økonomi skal rapportene vise barnevernfaglige 

aktivitetsdata for hver av kommunene. 

 

Barnevernsjefen møter i samarbeidskommunenes kommunestyre to ganger per år, vår og nyttår, og fremlegger 

tilstandsrapport for tjenesten. Barnevernsjefen møter i felles formannskap en gang per år.» 

 

                                                           

 
1  Gjøvik kommune 22.3.2018, sak 25/2018, Nordre Land kommune 20.3.2018, sak 23/2018, Søndre Land kommune 19.3.2018, sak 

12/2018. 
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Pkt. 8 i samarbeidsavtalen inneholder bestemmelser om Samarbeidsråd og samarbeid.  Det går frem av avtalen 

at det opprettes et samarbeidsråd som består av rådmennene i deltakerkommunene. Vertskommunens rådmann 

er leder av samarbeidsrådet mens barnevernsjefen er sekretær. 

 

Samarbeidsrådet er rådgivende og skal sikre samarbeidskommunene informasjon om og innflytelse på driften og 

skal bidra til å opprettholde et godt og løpende samarbeid mellom alle aktører i faglige og økonomiske spørsmål. 

 

Alle samarbeidskommunene forplikter seg til å delta aktivt i oppfølgingen av den enkelte kommunes saker som 

blir behandlet i barneverntjenesten. Det utarbeides retningslinjer med nærmere beskrivelse av denne 

samhandlingen, eks. for det tverrfaglige samarbeidet i saker der barneverntjenesten har aktive saker, men også i 

mer systemrettede spørsmål. Samarbeidsrådet møtes fire (4) ganger i året og har følgende oppgaver: 

o Være oppdatert på aktuell statistikk og tjenestens utvikling 

o Drøfte samarbeidserfaringer, inkludert driftserfaringer 

o Drøfte de økonomiske rammene for virksomheten 

o Drøfte de personellmessige rammene for forsvarlig barneverndrift. 

o Gi råd ved utarbeidelse av virksomhetsplan, budsjett og årsmelding 

o Drøfte og godkjenne endringer i retningslinjer for samhandlingen mellomvertskommunen og 

samarbeidskommunene. 

o Oppfølging av internkontroll 

 

Vertskommunen kan forelegge saker for Samarbeidsrådet som administrasjonen ønsker uttalelse/råd om. 

Samarbeidsrådet kan selv ta opp saker med vertskommunen som rådet mener har betydning for tjenestens 

funksjon. Endringer i  samarbeidsavtalen som har betydning for driften skal behandles i Samarbeidsrådet før 

kommunestyrene fatter endelig avgjørelse.  

 

I pkt.9  om Politisk involvering – barnevernseminar står det at formannskapene i de tre deltakerkommunene, 

møtes årlig til i et felles formannskap med fokus på barnevern. Formålet er å gjennomgå tilstandsrapporten for 

Gjøvik Land barnevern og å være oppdatert på hva som kreves av kommunen for å ha et robust, forsvarlig og 

bærekraftig barnevern for de tre kommunene. 

 

Av pkt. 10 om Informasjon til innbyggerne går det fram at hver kommune har ansvaret for å informere sine 

innbyggere om barneverntjenestens organisering og aktiviteter. Gjøvik-Land barnevern forplikter seg til å bidra i 

kommunenes informasjonsarbeid. 

 

Samarbeidsavtalen inneholder i tillegg bestemmelser om Lovhjemmel og myndighet (pkt. 3), Ansatte og 

virksomheten (pkt. 4), Lokalisering (pkt. 6), Økonomi og rapportering (pkt. 7) – herunder kostnadsnøkkel, 

regnskap og delegasjon, Søksmål (pkt 11), Tvist (pkt. 12) og Avtalens virksningspunkt og varighet (pkt. 13). 

 

3.3 ORGANISERING 
 

Barnevernet er en del av sektor Oppvekst i Gjøvik kommune. Foruten barnevernet består sektoren av tjenestene 

skole, barnehage, barn og familie.  
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Barneverntjenesten ledes av barnevernsjef, assisterende barnevernsjef og  fire avdelingsledere. 

Barneverntjenesten består av avdelingene 

 Barnevernvakt og mottak (9 ansatte inkl. leder) 

 Avdeling for undersøkelse (14 ansatte inkl. leder) 

 Avdeling for tiltak (24 ansatte inkl leder) 

 Avdeling for plassering ( 11 ansatte inkl. leder) 

 

I tillegg er det  tre merkantilt personell, systemansvarlig IKT, advokat , rådgiver kvalitet/internkontroll, rådgiver 

fagutvikling og avdelingsleder tilsyn og oppdragstakere. Til sammen er det 68 ansatte. Dette inkluderer 8 ansatte 

ved den interkommunale barnevernvakta. 

 

Barnevernvakten er et eget interkommunalt vertskommunesamarbeid der Gjøvik kommune er vertskommune. 

Deltakerne er alle kommunene i GLT-regionen, samt kommunene Lunner og Gran.  Barnevernvakta har ansvar 

for akuttberedskap for deltakerkommunene utenom ordinær arbeidstid og er mottak for barneverntjenesten i 

Gjøvik – Land på dagtid. 

 

Utgiftene fordeles mellom deltakerkommunene etter en fordelingsnøkkel. Det går frem av tertialrapporten for 1. 

tertial 2020 at det ikke var enighet om fordelingsnøkkel da budsjettene for 2020 ble behandlet. 

 

3.4 BARNEVERNETS BETYDNING - OMFANG 
 

Gjøvik- Land barneverntjeneste hadde i 2019 ansvaret for 391 barn med barnevernstiltak. Dette var 4,9 % av alle 

barn i alderen 0-17 år i kommunene. Det er en større andel barn med tiltak i barnevernet i de tre 

samarbeidskommunene enn for landsgjennomsnittet. Andelen barn med tiltak er høyest i Søndre Land.  

 

Tabell 3.1 Oversikt over barn i barnevernet 2019. Kilde: Bufetat kommunemonitor. 
 Gjøvik  Søndre Land Nordre 

Land 

Alle tre 

kommunene 

Lands-

gjennomsnitt 

Antall barn 0-17 år 5775 1010 1226 8011  

Antall barn med undersøkelse 363 50 63 476  

Barn med undersøkelse i forhold til alle barn 0-17 år 6,3% 5% 5,1% 5,9% 4,8% 

Antall barn med barnevernstiltak 268 58 65 391  

Barn med barnevernstiltak i forhold til alle barn 0-17 år 4,6% 5,7% 5,3% 4,9% 4,2% 

Andel barn med hjelpetiltak i hjemmet av alle barn med 

tiltak 

72,8% 72,4% 78,5% 73,7% 73,1% 

 

De tre kommunene brukte i gjennomsnitt 5,8% av sine totale utgifter til barnevern i 2019, mens 

landsgjennomsnittet var på 3,6 %.  Hvert barn som fikk tiltak i barnevernet i de tre samarbeidskommunene i 2019 

kostet i gjennomsnitt nærmere 200.000 kroner. 

 

Tabell 3.2 Oversikt over ressursbruk til barnevernet 2019. Kilde: Bufetat kommunemonitor 
 Gjøvik Søndre Land Nordre 

Land 

Alle tre 

kommunene 

Lands-

gjennomsnitt 

Andel av kommunenes totale utgifter som brukes på 

barnevern 

6,1% 5,2% 5% 5,8% 3,6% 

Utgifter til barnevern pr. barn 0-17 år i befolkningen, kroner 19922 22212 17937 19907 10843 

Utgifter pr. barn i barnevernet, kroner 193035 236147 178789 195914  
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4 UTFORDRINGER, RISIKO OG INTERNKONTROLL 
 

I dette kapitlet beskriver vi noen sentrale utfordringer for barnevernet generelt, litt om nye krav til internkontroll 

og noen lokale utfordringer for barnevernet i Gjøvik – Land, slik det kommer fram i ulike dokumenter. 

 

4.1 BARNEVERNSREFORMEN OG UTFORDRINGER I BARNEVERNET. 
 

I forbindelse med utredning av Gjøvik-Land barneverntjeneste ble det lagt vekt på  at barneverntjenesten måtte 

tilfredsstille de fremtidige kravene som barnevernreformen medførte. 

 

Stortinget vedtok reformen i juni 2017. Endringene trer i kraft fra 2022. Barnevernsreformen gir kommunene et 

større ansvar for barnevernet, både faglig og økonomisk. Målet med reformen er at  

o Kommunene skal styrke arbeidet med tidlig innsats og forebygging 

o Hjelpen skal bli bedre tilpasset barn og familiers behov 

o Rettsikkerheten til barn og familier skal bli godt ivaretatt 

o Ressursbruken og oppgaveløsningen i barnevernet skal bli mer effektiv. 

 

Siden barnevernsreformen ikke trår i kraft på en stund vil en eventuell forvaltningsrevisjon måtte forholde seg til 

dagens regelverk og oppgavefordeling. Vi har derfor ikke gått nærmere inn på endringene som følger av reformen.  

 

I regjeringens forslag om endringer i barnevernloven ( Prop. 73 L ) er også dagens barnevern omtalt og det er 

redegjort for utfordringer i barnevernet som et utgangspunkt for forslag til lovendringer.   

 

Proposisjonen innledes med at hensynet til barnets beste er grunnleggende for barnevernets arbeid. Barnevernet 

skal ivareta barnas beste når foreldre og andre omsorgspersoner av ulike grunner ikke klarer å gi tilstrekkelig 

omsorg. (kap 1.1). Dette ligger også til grunn for formålet i barnevernloven. 

 

Krav til forsvarlighet gjelder for alle tjenester og tiltak etter barnevernloven, jf. lovens § 1-4. Forsvarlighetskravet 

er en rettslig standard der innholdet i vesentlig grad blir bestemt av normer utenfor selve loven.  

 

Utfordringene i barnevernet knyttet til kompetanse og styring og ledelse er beskrevet i kapitlene 6 og 7 i 

proposisjonen.  

 

Kompetanseutfordringer:  

I proposisjonen vises til at  Statens helsetilsyn har pekt på lite ensrettet praksis, mangel på enhetlige og gode 

systemer og svak dokumentasjon i barnevernstjenestens arbeid. Samtidig etterlyser kommunene økt faglig 

bistand fra sentralt hold, samt mer lik og kvalitetssikret praksis. Det vises også til at «kompetansesituasjonen i 

barnevernet også må vurderes i lys av omfanget av antall små barnevernstjenester. Små fagmiljøer vil ofte ha 

utfordringer med å ivareta den bredden i kompetanse som trengs for å gi hjelp til barn og familier med 

sammensatte og komplekse utfordringer. Bredere tverretatlig og tverrfaglig samarbeid internt i den enkelte 

kommune, etablering av større kommuner eller tettere samarbeid mellom kommuner er viktig for å kunne etablere 

mer robuste fagmiljøer.» 
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På bakgrunn av dette har Bufdir satt i gang flere tiltak som skal bidra til å heve kvaliteten og øke kompetansen i 

kommunalt barnevern. Dette omfatter utdanningsløp og krav til kompetanse, videre- og etterutdanning og lokal 

tjeneste- og tiltaksutvikling. Regjeringen har også vedtatt en kompetansestrategi som skal gjelde for perioden 

2018-2024. Regjeringen vil som ledd i strategien etablere et bedre tilbud om etter- og videreutdanning for 

barnevernsansatte, styrke grunnutdanningen, etablere kommunale læringsnettverk, etablere veiledningsteam og 

stille tydeligere krav til kompetanse i barnevernstjenesten. 

 

Lokal forankring , styring og ledelse  

 Ifølge omtale i proposisjonen har Statens helsetilsyn flere ganger pekt på at «svak styring og ledelse er en 

betydelig kilde til svikt i det kommunale barnevernet. Det er også vist til mangelfullt samarbeid mellom barnevern 

og andre kommunale tjenester, og til manglende tilbud i andre tjenester. God kommunal styring og forankring av 

barnevernet er viktig, for å kunne skape helhetlige tjenestetilbud tilpasset behovene til barn og familier, men også 

for å kunne avdekke og rette opp svikt og mangler. Kommunens øverste ledelse må ta eierskap til barnevernet, ha 

god kjennskap til innholdet i tjenestetilbudet, sørge for nødvendige prioriteringer av ressursbruken og ha kontroll 

med at tjenesten arbeider effektivt og når sine mål. Gode tilbud til utsatte barn og familier handler også om at 

kommunene er flinke til å utnytte de mulighetene, de virkemidler og den kompetansen som finnes lokalt, både i 

og utenfor barnevernstjenesten.» 

 

Barnevernets virksomhet bør ses i sammenheng med det øvrige tjenestetilbudet til barn og familier, slik at 

kommunens ledelse opplever et klart eierskap til barnevernet. Kommuner som jobber godt med faglig utvikling 

av barnevernet og samordning av tjenestetilbudet, kjennetegnes ofte av at den politiske og administrative 

ledelsen er tett på arbeidet, vurderer kvaliteten i egne tjenester og stiller klare forventninger. Tilsyn med det 

kommunale barnevernet tyder likevel på at ledelsen i mange kommuner i for liten grad følger opp sine 

barnevernstjenester gjennom slike former for overordnet og systematisk planlegging og kontroll. 

 

Forventningene til kommunal forankring og innsikt i barnevernstjenestene gjelder også der barnevernstjenesten 

deltar i et interkommunalt samarbeid. Det vises i proposisjonen til at det samtidig er viktig at både 

barnevernstjenesten og kommuneledelsen har strategier for å håndtere styringsutfordringer som kan oppstå ved 

interkommunalt samarbeid.  Det er ofte svak rapportering til rådmenn i samarbeidende kommuner. Det gir også 

risiko for en viss ansvarsfraskrivelse fra enkelte rådmenns side og en opplevelse av at barnevernet er «satt vekk». 

Det kan også være krevende for den enkelte tjeneste å forholde seg til ledelsen i flere kommuner, særlig i tilfeller 

der det stilles ulike forventninger og gis ulike styringssignaler. Økt kommunalt ansvar for barnevernet kan i mange 

kommuner medføre behov for større fagmiljøer, og dermed økt omfang av samarbeid mellom kommuner.  

 

4.2 INTERNKONTROLLBESTEMMELSER 
 

Det er kommunedirektøren i vertskommunen som har ansvaret for internkontrollen i 

vertskommunesamarbeidene.  

 

Med den nye kommuneloven har det kommet en ny internkontrollbestemmelse i § 25-1:  

"Kommuner og fylkeskommuner skal ha internkontroll med administrasjonens virksomhet for å sikre at lover og 

forskrifter følges. Kommunedirektøren i kommunen og fylkeskommunen er ansvarlig for internkontrollen. 
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Internkontrollen skal være systematisk og tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold. 

Ved internkontroll etter denne paragrafen skal kommunedirektøren 

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

b) ha nødvendige rutiner og prosedyrer 

c) avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik 

d) dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig 

e) evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll" 

 

Internkontrollbestemmelsen er ikke trådt i kraft ennå.  

 

Departementet har fremmet lovforslag som pr 3.6.20 er til komitebehandling i Stortinget (Prop.81 L (2019-2020)). 

Proposisjonen inneholder forslag om at regler om internkontroll i en rekke sektorlover, herunder barnevernloven 

oppheves eller endres. Forslaget innebærer at krav om internkontroll med kommuneplikter skal være regulert 

helhetlig og samlet i ny kommunelov i stedet for i de ulike sektorlovene. Hensikten er å gi en bedre, mer helhetlig 

og samlet regulering av  internkontroll for kommunene. Med lik regulering for ulike sektorer er målet at det skal 

bli lettere å ta et mer helhetlig grep om internkontrollen i kommunen, og at internkontrollen kan styrkes gjennom 

et mer målrettet internkontrollarbeid.  

 

Det går frem av proposisjonen at Barne- og familiedepartementet mener det ikke er behov for å beholde dagens 

forskriftshjemmel  om internkontroll. 

 

4.3 FYLKESMANNENS KOMMUNEBILDER 
 

I fylkesmannens kommunebilder for 2020 er kommentarene gruppert i tre kategorier der grønt er områder med 

god kompetanse, kapasitet og kvalitet. Gult er områder med forbedringspotensial innen kompetanse, kapasitet 

og kvalitet, mens rødt  er områder som er sårbare innen kompetanse, kapasitet og kvalitet. 

 

 Det er ingen kommentarer gruppert under grønt som gjelder barnevern i kommunene Gjøvik, Søndre 

Land eller Nordre Land. 

 Under kategorien gult står det i alle kommunebildene at kommunene inngår i interkommunalt samarbeid 

som er i oppstarten og skal videreutvikles. Kommunene er enige om å styrke samhandlingen mellom 

barneverntjenesten og de ulike tjenestene i det interkommunale samarbeidet.  

 I kategorien gult står det i kommunebildet for Gjøvik at av barn plassert i fosterhjem har ikke 6,2 prosent 

fått oppfølgingsbesøk i tråd med forskriftskrav. 

 Under kategorien rødt står det i kommunebildet for Gjøvik at tjenesten hadde fristbrudd i 20,8 % av 

undersøkelsene sine i første halvår 2019. Av 299 barn i hjelpetiltak har 71 barn ikke tiltaksplan. Det står 

videre at fylkesmannen avdekket 26 lovbrudd i fire tilsynssaker i 2019. 

 

4.4 TILSYN FRA FYLKESMANNEN 
 

Barnevernleder opplyser at de ikke har hatt systemrettede tilsyn fra fylkesmannen. Ved klager på enkeltvedtak 

eller andre klager til fylkesmannen opprettes det sak om hendelsesbasert tilsyn. Barnevernleder opplyser at pr i 

dag er det ca 500 aktive saker (familier) i systemet. I 2019 fikk barneverntjenesten bemerkning/avvik i 6 saker 
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etter hendelsesbasert tilsyn. Ved hendelsesbasert tilsyn oversender barneverntjenesten sakens dokumenter til 

fylkesmannen som går gjennom og kontrollerer om saksbehandlingen har foretgått ihht lov og forskrift. Vi har 

ikke undersøkt disse sakene nærmere. 

 

Vi har spurt fylkesmannen om det er nye tilsyn på gang i 2020. Vi har fått svar at det var varslet et landsomfattende 

tilsyn som gjaldt undersøkelser i 2020. På grunn av koronapandemien har dette blitt utsatt. Det er foreløpig 

usikker om/når dette blir gjennomført. 

 

4.5 BARNEVERNSTATISTIKK – KOMMUNEMONITOR BUFDIR 
 

I tabell 2.3 vises noen sosioøkonomiske bakgrunnsfaktorer hentet fra Bufdirs kommunemonitor for barnevern. 

Statistikken viser at en større andel av barna i kommunene Gjøvik, Søndre Land og Nordre Land bor i 

lavinntektsfamilier enn for landsgjennomsnittet. Andelen er særlig høy i Søndre Land kommune.  Barn i slike 

husholdninger kan være økonomisk sårbare. Andel i befolkningen med utdanning utover grunnskole er også 

lavere i Søndre Land og Nordre Land enn for landsgjennomsnittet.  

 

Tabell 4.1 Bakgrunnsfaktorer barnevern. Kilde: Bufdir kommunemonitor. 
 Gjøvik  Søndre Land Nordre Land Alle tre 

kommunene 

Lands-

gjennomsnitt 

Andel barn som bor i lavinntektsfamilier  14,5% 

 

19% 14,3%  12,8% 

Andel enslige forsørgere med barn under 18 år 18,9% 18,8% 19,1% 18,9% 17,8% 

Andel i befolkningen med utdanning utover grunnskole 72,4% 64,9% 63,2% 70% 74,2% 

 

I tabell 2.4 har vi samlet noen indikatorer som kan si noe om kvalitetet i barneverntjenesten. Indikatorene er 

hentet fra Bufdirs kommunemonitor. 

 

Tabell 4.2 Kvalitetsindikatorer mv barnevern. Kilde Bufdir kommunemonitor. 
 Gjøvik  Søndre 

Land 

Nordre 

Land 

Alle tre 

kommunene 

Lands-

gjennomsnitt 

Andelen barn i fosterhjem som ikke har fått oppfølging i tråd med 

lovkrav 

16,4% 11,8% 7,1% 14,3% 8% 

Andelen tilsynskrav i fosterhjem som ikke er oppfylt 2,9% 14,3% 0% 3,3% 11,2% 

Andelen fristbrudd i undersøkelsessaker 2,8% 0% 0% 2,1% 7,5% 

Andelen barn i hjelpetiltak med tiltaksplan 71,4% 81,8% 70% 72,4% 89,3% 

Barn i hjelpetiltak med evaluert tiltaksplan 70,7% 88,5% 78,8% 74,4% 79,4% 

Antall stillinger i barneverntjenesten med fagutdanning pr 1000 barn 5,7 10,9 9 6,9 5 

Antall barn med undersøkelser eller tiltak per årsverk 17,1 8,3 10,2 14 17 

 

Barn som er under barneverntjenestens omsorg og bor i fosterhjem har krav på oppfølging fra 

barneverntjenesten for å sikre at de får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Barneverntjenesten har en plikt til 

å besøke fosterhjemmet så ofte som mulig, men minimum fire ganger i året. For barn som har vært plassert i 

fosterhjem i mer enn to år, kan barneverntjenesten vedta at antall besøk skal reduseres til minimum to ganger i 

året. Den første indikatoren viser andelen barn som ikke har fått fire (eventuelt to i særlige tilfeller der barnet har 

bodd i samme fosterhjem i mer enn to år) oppfølgingsbesøk fra den kommunale barneverntjeneste, blant barn 

under 18 år som har bodd i fosterhjem i over ett år og som kommunen har oppfølgings- og kontrollansvar for. 

Her ligger Gjøvik og Søndre Land kommune dårligere an enn landsgjennomsnittet i 2019. 
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Kommunen skal føre tilsyn med at barnet får forsvarlig omsorg i fosterhjemmet og at de forutsetninger som ble 

lagt til grunn for plasseringen blir fulgt opp. Indikatoren «Tilsynskrav i fosterhjem som ikke er oppfylt» sier noe 

om kommunen følger opp fosterhjemmet i tråd med lovkravet i den forstand at de har vært på tilsyn det antall 

ganger som loven krever. Indikatoren sier ikke noe om kvaliteten på tilsynet. På denne indikatoren ligger de tre 

kommunene i snitt bedre an enn landsgjennomsnittet, men i Søndre Land er det en større andel tilsynskrav som 

ikke er oppfylt enn for landsgjennomsnittet. 

 

Indiktoren «fristbrudd i undersøkelssessaker» viser andel fristbrudd på behandlingstid i avsluttede 

undersøkelsessaker. Undersøkelser som har tatt lengre tid enn 3 måneder, og i noen tilfeller lenger enn 6 

måneder, defineres som fristbrudd. Her ligger de tre samarbeidskommunene bedre an enn landsgjennomsnittet. 

Det har vært en bedring over tid de siste årene for de tre kommunene samlet sett. 

 

Indikatoren «Barn i hjelpetiltak med tiltaksplan» viser hvor stor andel av barn og unge 0-22 år som mottar 

hjelpetiltak som har en tiltaksplan. Alle barn med hjelpetiltak skal ha en tiltaksplan, jf. bvl § 4-5. I gjennomsnitt og 

for hver av de tre kommunene er det en lavere andel som har tiltaksplan enn for landet.  

 

Andelen som har hatt sin tiltaksplan evaluert indikerer om barneverntjenesten følger opp barn i hjelpetiltak, og 

regelmessig vurderer barnets behov og om riktige tiltak blir gitt. Bufdir skriver at andelen barn i hjelpetiltak med 

plan som blir evaluert bør være høyest mulig, ettersom dette er et lovkrav. Indikatoren kan være interessant å se 

opp mot indikatorer om kapasitet i tjenesten. Dersom en ansatt har svært mange barn å følge opp, kan det være 

utfordrende å evaluere tiltaksplanen til alle barn i tiltak regelmessig. I gjennomsnitt ligger de tre 

samarbeidskommunene litt dårligere an enn landsgjennomsnittet på denne indikatoren. 

 

Indikatoren antall barn med undersøkelser eller tiltak pr årsverk viser hvor mange barn (0-17 år) med tiltak 

og/eller undersøkelser det er per årsverk knyttet til saksbehandling i barnevernstjenesten. Indikatoren inkluderer 

ikke tiltaksstillinger, det vil si stillinger knyttet til barnevernstiltak i eller utenfor hjemmet. Indikatoren sier noe 

om kapasiteten i tjenesten. Manglende kapasitet i tjenesten kan, sammen med mangelfull kompetanse blant de 

ansatte, utgjøre en risiko mot å jobbe faglig forsvarlig i barneverntjenesten ifølge Bufdir. Et høyt antall barn med 

tiltak og undersøkelser per årsverk kan være et uttrykk for høyt arbeidspress.  

 

Statistikken for 2019 viser at antall barn pr årsverk i snitt er litt lavere for de tre samarbeidskommunene enn for 

landsgjennomsnittet. 

 

De tre samarbeidskommunene har flere stillinger med fagutdanning pr 1000 barn enn landsgjennomsnittet. 

 

4.6 ROS-ANALYSE I UTREDNING OM GJØVIK – LAND BARNEVERN 
 

I utredningen i forkant av etableringen av Gjøvik-Land barnevern ble det utarbeidet ROS-analyser innenfor seks 

hovedområder: 

 

 Faglig forsvarlighet  

 Tverrfaglig samarbeid  

 Personellmessige reaksjoner) 
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 Organisering, lokaliteter, materiell  

 Administrative løsninger  

 Ledelse  

 

For hvert av områdene ble det identifisert et antall risikoområder og risikoen ble kartlagt og vurdert. Det 

foreligger vedlegg til utredningen der de ulike ROS-analysene er beskrevet.  

 

Det går frem av utredningen og vedleggene at det særlig er knyttet risiko til  manglende felles rutinebeskrivelser, 

manglende etterlevelse av og kjennskap til rutinene, tilstrekkelig faglig bemanning og støtte – og stabsfunksjoner, 

samt manglende oppfølging av internkontroll.  

 

Videre er det pekt på høy risiko for manglende intern samarbeidskultur som skaper trygghet, mangelfull 

involvering av de ansatte i sammenslåingsprosessen og ikke god nok forberedelse til overgangen. 

 

Det er også vurdert høy risiko i tilknytning til ledelse, administrasjon, lokaler og utstyr, som for lite lederkapasitet 

pr ansatt, manglende tydelighet ved ny organisering, at teamene blir for store for få biler, for få møterom, uklart 

ansvar for IT-løsninger, manglende ressurser til håndtering av merkantile tjenester, og risiko for brudd for 

taushetsplikt dersom det ikke er er egne kontorer for de ansatte.  

 

For alle områdene er det i utredningen skissert tiltak som vil redusere risikoen til akseptabelt nivå. Revisjonen har 

ikke gått konkret  inn på hvordan de ulike risikoområdene er fulgt opp i forbindelse med etablering og drift av 

Gjøvik-Land barneverntjeneste. Det går frem av tertialrapportene til barnevernet at det er igangsatt en rekke 

prosjekter som revisjonen antar i alle fall delvis er en oppfølging av ROS-analysen. 

 

Dette gjelder blant annet prosjekter om felles kultur, forsvarlig og formålstjenlig ledelsesstruktur, rutineprosjekt, 

økonomiprosjekt, tverrfaglig samarbeid mellom Gjøvik og Land barnevern inn mot tre kommuner og  permanente 

lokaler for tjenesten. Noen av disse prosjektene er rapportert i årsmeldingen for 2019 og tertialrapportene for 

barnevernet.  

 

Ved etableringen av Gjøvik og Land barnevern ble tjenesten lokalisert i midlertidige lokaler. Det rapporteres i 

årsmeldingen for 2019 at man er i prosess med å ferdigstille planene for egnede lokaler til moderne 

barneverndrift. De midlertidige lokalene har kritiske sikkerhetsutfordringer og har også vært hemmende for 

organisasjonsutviklingsprosesser. Det rapporteres også at tjenesten i løpet av 2019 har gjennomført et stort IT 

prosjekt der alle manuelle økonomirutiner har blitt digitalisert. Dette gir detaljert kostnadsoversikt og øker 

muligheten for god økonomistyring.  

 

Det rapporteres i årsmeldingen at etablering av en ny barneverntjeneste, samtidig som forsvarlig daglig drift skal 

ivaretas, er en svært krevende operasjon. Ved oppstart ble det  derfor etablert et kulturbyggeprosjekt der man 

har hentet inn ekstern bistand for å etablere felles kultur og verdier i den nye tjenesten. I tertialrapporten for 1. 

tertial 2020 rapporteres at fokuset har dreid over fra intern kultur til å fokusere mer på tverrfaglige 

kulturforskjeller når det gjelder dokumentasjon. Dette prosjektet ble satt på vent pga Covid-19. 
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4.7 UTVIKLINGEN ETTER ETABLERINGEN AV GJØVIK – LAND BARNEVERN 
 

Dette kapitlet er skrevet på grunnlag av årsmeldingen for Gjøvik kommune for 2019 og tertialrapportene for 

Gjøvik og Land barneverntjeneste for 1. og 2. tertial 2019 og 1. tertial 20202. Vi har fått opplyst fra barnevernleder 

at det ikke er utarbeidet tilstandsrapport for barnevernet for 2019. Utvalg for Oppvekst i Gjøvik kommune har 

vedtatt at de ønsker en slik rapport for 2020. 

 

Det rapporteres at tjenesten over tid har hatt et høyt arbeidspress. Det var 18 % økning i nye meldinger i 2019 

mot 2018 og det har resultert i flere undersøkelser og tiltak. Det har vært en sterk økning i meldinger som 

omhandler seksuelle overgrep og/eller vold. Dette er svært ressurskrevende saker som krever store 

bemanningsressurser for å kunne undersøke på en forsvarlig måte. Ifølge årsmeldingen er tjenesten ikke 

bemannet for å ivareta vanlig daglig drift og i tillegg håndtere like mange slike saker i 2020 som i 2019. Det er ikke 

bærekraftig og forsvarlig bruk av ansatte over tid. Det er nedgang i fosterhjemsplasserte barn. Dette er en ønsket 

utvikling da man over tid har arbeidet for å styrke tiltakene i barnets opprinnelige biologiske hjem. 

 

I tertialrapportene er det presentert enkelte nøkkeltall for barnevernet. Vi viser et utvalg for Nordre Land 

kommune i tabell 4.3 nedenfor. Vi har ikke mottatt data for 3. tertial 2019. 

 

Tabell 4.3 Nøkkeltall barnevernet Gjøvik – Land. Nordre Land kommune.  
Kilde: Tertialrapportene for 1 og 2 tertial 2019 og 1 tertial 2020. 

Nøkkeltall 1. tertial 2019 2. tertial 2019 1. tertial 2020 

Antall meldinger i perioden 38 21 22 

- Herav over frist 0 0 0 

Antall aktive undersøkelser i perioden 24 31 25 

- Herav over frist 2 0 6 

Antall barn med hjelpetiltak i perioden 64 44 56 

Antall barn med omsorgstiltak i perioden 11 11 10 

Antall barn som mangler tiltaksplan ved periodeslutt 12 16 20 

Antall barn som mangler omsorgsplan ved periodeslutt 0 0 0 

 

Det ble rapportert i tertialrapporten for 1. tertial 2019  at tjenesten har et styrt avvik ved at noen barn mangler 

tiltaksplaner. På grunn av en presset bemanningssituasjon valgte tjenesten å prioritere ressurser til undersøkelser 

og oppfølging av fosterbarn. I rapporten for 2. tertial 2019 regnet man med at alle barn skulle ha tiltaksplan ved 

årsskiftet. I tertialrapporten for 1. tertial 2020 rapporteres at  tjenesten fortsatt har en presset 

bemanningssituasjon og at de har valgt å prioritere ressurser til undersøkelser og oppfølging av fosterbarn. 

 

Gjøvik - Land barneverntjeneste har høyt sykefravær, noe som ifølge årsmeldingen for 2019 har vært en 

utfordring helt siden oppstarten sommeren 2018. Høyt sykefravær, økning i antall saker og en økning i 

dokumentasjonskrav og krav til forsvarlig saksbehandling har satt tjenesten under press. Det rapporteres at 

arbeidsbelastningen på den enkelte ansatte er per i dag for høyt til at det kan opprettholdes over tid.  

 

I første kvartal 2020 var sykefraværet på 15,3 %. Utviklingen i sykefraværet siden Gjøvik-Land barneverntjeneste 

ble etablert er vist i figur 4.1.   

                                                           

 
2 Det er utarbeidet egne tertialrapporter for hver av deltakerkommunene, der nøkkeltall for den enkelte kommune er presentert. 
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Figur 4.1 Sykefravær i Gjøvik – Land barneverntjeneste i perioden 3. kvartal 2018 – 1. kvartal  2020.  
Kilde: Tertialrapporter barnevern Nordre Land. 

 

Det går frem av tertialrapportene at ved etableringstidspunktet var det lavt sykefravær ved Gjøvik daværende 

barnevern, mens Land barnevern hadde et høyt sykefravær. Sykefraværet domineres av langtidsfravær og det er 

store variasjoner mellom avdelingene. Sykefraværet utfordrer stabiliteten i daglig drift og tjenesten har i perioder 

vært underbemannet. Det opplyses i tertialrapportene at det er kompensert noe for dette ved innleie. Det er 

noen utfordringer knyttet til innleie ved at det er begrenset hvilke oppgaver private aktører kan utføre på vegne 

av kommunen. Det opplyses i tertialrapporten for 2020 at HR-avdelingen i Gjøvik kommune er inne sammen med 

lederne av de avdelingene i barnevernet med høyest sykefravær. 

 

I rapporten for 1. tertial 2020 er  Covid-19 situasjonen omtalt.  Tjenesten etablerte hjemmekontor, med noen 

unntak. Det ble utarbeidet sikkerhetskrav og rutiner for å overholde kravene til taushetsplikt ved hjemmekontor.  

Det var bekymring om alle utsatte barn  hadde fått rett oppfølging i   denne perioden. Det ble derfor innført 

rutiner og risikovurderinger med sikte på å avdekke om det var forsvarlig å følge opp via elektroniske plattformer 

eller om vanlig oppfølging med hjemmebesøk måtte opprettholdes. Risikovurderingene førte til at noen av 

dakene måtte følges opp på vanlig måte innenfor rammene for forsvarlig smittevern.  
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5 PERSPEKTIVER OG PROBLEMSTILLINGER FOR ET MULIG 
FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT. 

 

5.1 MULIGE PERSPEKTIVER 
 

Ifølge Norges kommunerevisorforbunds veileder i risiko- og vesentlighetsvurdering3 kan risiko- og vesentlighet 

vurderes ut fra følgende sju perspektiver4: 

1. Fungerer det lokale folkestyret som forutsatt i kommuneloven? 

2. Produserer kommunen de tjenestene innbyggerne har krav på? 

3. Drives kommunens samfunnsutvikling til beste for innbyggerne? 

4. Utøver kommunen sin myndighet forsvarlig og i samsvar med loven? 

5. Driver kommunen effektivt? 

6. Er kommunen tillitsskapende? 

7. Er kommunens drift bærekraftig? 

 

Etter revisjonens vurdering er det flere perspektiver som er aktuelle når det gjelder vurdering av risiko og 

vesentlighet i forbindelse med eventuelle forvaltningsrevisjonsprosjekter for barnevern.  

 

Fra et overordnet styringsperspektiv kan  det være aktuelt å undersøke hvordan det interkommunale 

samarbeidet om barnevernet fungerer og hvilke styringsutfordringer dette gir, f.eks i forholdet mellom 

vertskommunen og samarbeidskommunene eller mellom   ulike enheter som samarbeider med barnevernet i 

kommunene . Dette kan f.eks være psykisk helsevern, PPT, skoler og barnehager. 

 

Tjenesteperspektivet eller brukerperspektivet er vesentlig ved at barnevernets arbeid skal være faglig forsvarlig 

med utgangspunkt i barnets beste.  Barnevern er også myndighetsutøvelse der korrekt saksbehandling som sikrer 

rettssikkerheten er svært viktig. Til sist men ikke minst viser medieoppmerksomheten mot barnevernet at det er 

viktig at befolkningen har tillit til barnevernet. Hvordan barnevernernet informerer om sin virksomhet og 

samarbeider med andre er viktig i dette perspektivet. 

 

5.2 BØR VI GJENNOMFØRE EN FORVALTNINGSREVISJON ? 
 

Vi legger til grunn følgende kriterier for vurderingen av om det bør gjennomføres en forvaltningsrevisjon av dette 

teamet:   

 Er dette et viktig område, f.eks ved at det legger beslag på store ressurser eller ved at det har stor 

betydning for brukere? 

 Er det risiko for å avdekke vesentlige avvik i forhold til de vedtak, forutsetninger og mål som er satt for 

virksomheten? 

                                                           

 
3 Fastsatt av styret i NKRF 3.12.2019 
4 Avledet fra kommunelovens § 1-1. 
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 Er administrasjonen i gang med mulige risikoreduserende tiltak på området? I så fall er nytteverdien av 

revisjon mindre. 

 Er temaet reviderbart?  Er det mulig å finne gode revisjonskriterier? Er det mulig å finne gode data? 

 

I forvaltningsrevisjon kan vesentlighet vurderes ut fra ulike perspektiver: Fra et økonomisk perspektiv, et politisk 

perspektiv, brukernes perspektiv, medarbeidernes perspektiv, et samfunns- og miljøperspektiv.  

 

Barnevern er en lovpålagt tjeneste der hensynet til barnets beste er det grunnleggende for barnevernets arbeid. 

Barnevernet er et viktig område for kommunene, først og fremst fordi virksomheten berører mange barn og deres 

familier og kan ha store konsekvenser for dem. Barnevernet er også en betydelig utgiftspost på 

kommunebudsjettet. 

 

Svak forankring av barnevernet hos administrativ og politisk ledelse er en risikofaktor.  Det kan  også  være 

styringsutfordringer ved interkommunalt samarbeid. Vertskommuneavtalen som ligger til grunn for Gjøvik-Land 

barnevern har bestemmelser om samarbeid og samarbeidsråd som  skal bidra til et godt samarbeid mellom 

kommunene. Revisjonen anser at dette også bidrar til forankring av  barnevernet hos ledelsen i de samarbeidende 

kommunene. Hvordan dette fungerer i praksis er vi ikke kjent med. 

 

Kvalitetsindikatorene i kommunemonitoren fra Bufdir, kommunebildene fra fylkesmannen og tertialrapportene 

fra barnevernet viser at barneverntjenesten har utfordringer på noen områder. Det ser ut at dette spesielt gjelder 

utarbeiding og oppfølging av tiltaksplaner og  oppfølging av fosterhjem. Revisjonen har ikke grunnlag for å vurdere 

hvor alvorlige disse utfordringene er. Revisjonen vurderer at kvalitetsindikatorene har begrenset verdi når det 

gjelder å vurdere om tjenestene som ytes er faglig forsvarlige, siden de kun dekker en liten del av barnevernets 

virksomhet og dessuten stort sett er en telling av antall tiltaksplaner, antall tilsynsbesøk osv og ikke sier noe om 

kvaliteten på  tiltaksplaner, oppfølging av forsterhjem osv.  

 

Gjøvik – Land barneverntjeneste har vært i drift i 2 år, siden 1.6.18. Tjenesten ser ut fra statistikken ut til å ha 

tilfredsstillende formell kompetanse. Statistikk over antall barn pr årsverk i barneverntjenesten i 2019 tyder ikke 

på at Gjøvik-Land barneverntjeneste har dårligere kapasitet enn landsgjennomsnittet. Kommunens rapportering 

for 2019 viser likevel at barneverntjenesten har betydelige utfordringer knyttet til  kapasiteten. Dette antas å 

skyldes et vedvarende høyt sykefravær på ca 15 %.  Revisjonen er ikke kjent med hva som er årsaken til det høye 

sykefraværet. Det rapporteres også at det har vært en sterk økning i meldinger og ressurskrevende saker.   For 

liten saksbehandlerkapasitet har bidratt til at arbeidet med tiltaksplaner er nedprioritert. 

 

Revisjonen anser at det er en risiko for at utfordringene som rapporteres i barneverntjenesten kan ha 

konsekvenser for kvaliteten på barneverntjenestens arbeid. 

 

I forbindelse med utredningen forut for etableringen av Gjøvik – Land barnevern ble det gjennomført en ROS-

analyse. Det ble identifisert og vurdert en rekke risikoområder. Flere områder ble vurdert med høy risiko. Dette 

gjaldt blant annet forhold som hadde med rutiner og internkontroll å gjøre, ledelse, bemanning, lokaler og IKT-

systemer. I forbindelse med ROS-analysen ble det redegjort for ulike konkrete tiltak som skulle redusere risikoen 

på ulike områder til et akseptabelt nivå. Revisjonen mener det er positivt  at en slik analyse ble gjennomført og 

antar at dette har bidratt til godt kjenskap til mulige risikofaktorer ved etablering av Gjøvik – Land barnevern.  Vi 

ser også at det har vært satt i gang prosjekter og tiltak på flere områder. Det er innført nytt økonomisystem, 
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barneverntjenesten er iferd med å få nye lokaler og det har vært jobbet med felles kulturbygging og tverrfaglig 

samarbeid. Vi har ikke undersøkt hvor langt man er kommet med pågående prosjekter og risikoreduserende tiltak 

ihht ROS-analysen. 

 

Fra departementets side pekes det på at ledelsen i mange kommuner ikke følger opp barneverntjenesten 

gjennom overordnet og systematisk planlegging og kontroll. Den nye internkontrollbestemmelsen i 

kommuneloven skal erstatte internkontrollbestemmelsene i særlovgivningen, blant annet barnevernloven og skal 

bidra til at det blir lettere å ta et mer helhetlig grep om internkontrollen. Tidligere tilsyn i Land barnevern viste 

svært omfattende avvik fra barnevernloven og store mangler i internkontroll, styring og ledelse. ROS-analysen 

som ble gjennomført før Gjøvik-Land barnevern ble etablert viser også at temaer som rutiner, internkontroll, 

ledelse mv  var vurdert som høy risiko.  Revisjonen mener derfor at internkontroll er et aktuelt tema for et 

revisjonsprosjekt.  

 

Oppsummert mener revisjonen at siden det nå er to år siden Gjøvik – Land ble etablert kan det være på sin plass 

å undersøke hva som er status for barnevernet og hvordan de imøtekommer forventningene nedfelt  i 

samarbeidsavtalen.  Barnevernet er et vesentlig område for kommunene og revisjonen mener at 

barneverntjenestens utfordringer kan medføre en risiko for kvaliteten på tjenestene. 

 

Vi er foreløpig ikke kjent med at fylkesmannen vil gjennomføre systemrettet tilsyn i Gjøvik kommune i 2020. 

Dersom dette blir aktuelt, må vinklingen av et eventuelt prosjekt vurderes nærmere. 

 

 

 

5.3 FORSLAG TIL FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER 
 

Begrunnelsen for å opprette Gjøvik-Land barneverntjeneste var at en større enhet ville kunne knytte til seg 

faggrupper med ulik kompetanse for å imøtekomme framtidige krav og forventninger.   

 

Formålet med en forvaltningsrevisjon kan være å undersøke i hvilken grad Gjøvik-Land barnevern har lyktes i å 

etablere en tjeneste som oppfyller  samarbeidsavtalens krav til tjenesten, herunder å sikre at kommunene har 

forsvarlige tjenester i henhold til lov og forskriftskrav.  

 

Vi foreslår følgende mulige problemstillinger: 

 

1. Hva er omfanget av meldinger, undersøkelser og ulike typer hjelpetiltak og omsorgstiltak i barnevernet ? 

2. Hvordan er barnevernet organisert, hva er utfordringene når det gjelder  kapasitet og kompetanse 

innenfor de ulike saksområdene og hvilke konsekvenser har utfordringene for tjenestene? 

3. Er det etablert et tilfredsstillende samarbeid mellom vertskommunen og samarbeidskommunene?  

a. På overordnet nivå 

b. På tjenestenivå (det vil si mellom barnevernet og f.eks PPT, NAV, barnehage, skole, psykisk helse 

osv i deltakerkommunene) 
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4. I hvilken grad har Gjøvik kommune iverksatt  en systematisk internkontroll som sikrer at 

barnevernstjenestens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med 

lovbestemte krav?  

a. I hvilken grad er ROS-analysen fra utredningen om Gjøvik- Land barnevern fulgt opp med tiltak 

etter etableringen av Gjøvik – land barneverntjeneste og har tiltakene virket risikoreduserende? 

b. Er det etablert en organisering i barnevernet med klar ansvars/myndighetsstruktur, ledelse mv. 

c. Har barnevernet etablert felles retningslinjer/rutiner for arbeidet sitt? 

d. Sikrer barnevernet at ansatte får nødvendig opplæring 

e. Er det etablert tiltak som sikrer kvaliteten på arbeidet, f.eks lederoppfølging, kvalitetskontroll 

mv? 

f. Har kommunedirektøren tilstrekkelig overordnet kontroll med barnevernet? 

 

De to første problemstillingene er i utgangspunktet tenkt som en kartlegging av status og som grunnlag for å 

svare på de neste problemstillingene. Vi har ikke sett at det finnes slike oversikter i kommunenes 

styringsdokumenter.  

 

Det er mulig å velge ut noen av problemstillingene dersom en ønsker et mindre prosjekt eller vil fokusere på 

enkelte temaer. En kan f.eks velge om en vil fokusere på styring og samarbeid eller på internkontroll. 

 

De foreslåtte problemstillingene innebærer at vi ikke går inn og undersøker saksbehandlingen på konkrete 

saksområder. Hvis kontrollutvalget ønsker dette,  kan et aktuelt område være arbeidet med tiltaksplaner, evt 

oppfølging av fosterhjem. 

 

Dersom kontrollutvalget ønsker å gå videre med å bestille en forvaltningsrevisjon vil revisjonen komme tilbake 

med en prosjektplan der problemstillingene vurderes nærmere og det gjøres rede for revisjonskriterier, metode, 

anslag for ressursbruk og gjennomføring. 
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SAK NR. 40/2020 
 

Søndre Land kommune  
 

 
 
 
 
PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2020 – 2023: 
FORELØPIGE PRIORITERINGER  
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 31.08.2020 Kjetil Solbrækken  Nei 

      
Saksdokumenter:  

1. Administrativ organisering – Søndre Land kommune 
 
Vedlegg 1 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

1. Kontrollutvalgets foreløpige prioriteringsliste suppleres med følgende tema/områder:  
• ………. 
• ………. 

 
2. Saken følges opp i neste møte der revisjonen presenterer sine innspill innenfor 

eierskapskontroll, forvaltningsrevisjon i selskaper og interkommunale samarbeid, jf. 
kontrollutvalgets vedtak i sak 32/2020. Sekretær bes om å lage et utkast til plan basert 
på foreløpige prioriteringer. 
 

3. Neste møte fastsettes til ……..  
Møtet kommer i tillegg til fastsatt møteplan. 

 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER:   
 
Bakgrunn/oppsummering: 
 
Kontrollutvalget har satt i gang en prosess med å lage en plan for forvaltningsrevisjon som skal legges 
frem for kommunestyret til godkjenning til høsten.  
 
Planen skal baseres på risiko- og vesentlighetsvurderinger. 
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Når det gjelder forvaltningsrevisjon av kommunens egen drift er det tatt utgangspunkt i 
organisasjonskartet til kommunen for å sikre at alle områder i kommunen blir vurdert. Se oppsett under 
der ulike innspill er innarbeidet under aktuelle områdene.  
 
Kontrollutvalget gjennomførte i sitt møte den 22.06.2020 en «brainstorming» mht. prioritering av tema 
i planen, jf. KU-sak 34/2020 (vedtaket er gjengitt under). Det ble videre vedtatt å følge opp saken i 
kontrollutvalgets møte den 31.08.2020 der det legges vekt på gjennomgang av tjenesteområder bl.a. 
ved bruk av kommunebarometeret. 
 
Innlandet Revisjon IKS ble i kontrollutvalgets møte 22.06.2020 engasjert slik i den videre prosessen:  

 

• Gi innspill på følgende områder: 
- Eierskapskontroll 
- Forvaltningsrevisjon i selskaper 
- Forvaltningsrevisjon av interkommunale samarbeid 

 
For å sikre fremdriften i arbeidet med planen bør det vurderes et ekstra møte i oktober 2020.  
 
Saken legges frem til drøfting uten forslag til vedtak prioriteringer. 
 
FORELØPIGE PRIORITERINGER: 
 
Aktuelle tema – fra møte 09.03.2020: 
 
Følgende tema/områder ble nevnt i møtet:  

• Adm. organisering og koordinering på tvers – bruk av nettverk  
Aktuelle spørsmål: Hvordan fungerer nettverk dette i praksis, når man målsettingene, oppnås 
resultatet evt. hvordan måles disse, hvordan får man til ansvarslinjene mellom enheter og 
kommunalsjefområder mv. 

• Internkontroll – avviksregistrering og risikovurderinger  
• Innkjøp – kontraktsoppfølging  

 
 
Aktuelle tema – fra møte 22.06.2020: 
Kontrollutvalget gjennomførte i dette møtet en «brainstorming» der det ble vedtatt å innarbeide 
følgende tema/områder i den foreløpige prioriteringslisten:  

 
Sektorovergripende nivå: 
• Sykefravær og sykefraværsarbeid (kartlegging av– årsaker til og konsekvenser av 

sykefravær, tiltak i Søndre Land kommune, heltid/deltid, ledelse/lederutvikling mm) 
• Forsvarlig saksutredning (jf. kommunelovens krav) 
• Administrativ organisering og koordinering på tvers – bruk av nettverk (jf. KU-vedtak 

sak 16/20) 
• Internkontroll – avviksregistrering og risikovurderinger  
• Anskaffelser  

- Anskaffelser under terskelverdier 
- Anskaffelser over terskelverdier (felles innkjøpsenhet i Gjøvikregionen) 
- Kontraktsoppfølging 

• Service/kundebehandling (dokumentasjon av telefonhenvendelser mv.) 
Tjenestenivå: 
• Gjøvik-Land barneverntjeneste 
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Innspill/tema fra kontrollutvalget i forrige valgperiode: 
Kontrollutvalget i forrige valgperiode ga følgende innspill til ny plan:  
 

• Varslingsrutiner (KU-sak 28/19) 
• Internkontroll: Risikovurderinger og avviksrapportering – implementering av 

kvalitetssystemet (KU-sak 27/18, oppfølging første halvår 2019) 
• Mislighetsrisiko – konkrete risikovurderinger (KU-sak 28/18) 
• Implementering av ny personopplysningslov (KU-sak 29/18) 
• Digitalisering (KU-sak 11/18) 
• NAV Søndre Land: Internkontroll og tilgjengelighet for brukerne (KU-sak 03/18) 
• Oppfølging av tilsynsrapport fra 2018 – tjenester til psykisk utviklingshemmede (KU-sak 

58/18 – foreslått å følge opp i 2020) 
 
Innspill til fellesprosjekter med andre kommuner/kontrollutvalg: 

 
• Gjøvik og Land barneverntjeneste (foranalyse bestilt) 
• Felles innkjøpsenhet i Gjøvikregionen 

 
 
ARBEIDSSKJEMA  
 
Oversikt over foreløpige prioriteringer – tema/områder: 

 
 

Sektorovergripende tema 
Personvern • Informasjonssikkerhet / etterlevelse av 

personopplysningsloven 
Innkjøp • Anskaffelser under terskelverdier (ikke krav til utlysing) 

• Etterlevelse av lov om offentlige anskaffelser 
(anskaffelser over terskelverdier) – felles innkjøpsenhet i 
Gjøvik-regionen 

• Kontraktsoppfølging 
• Etikk og korrupsjonsforebyggende arbeid innenfor 

området 
Internkontroll • Implementering av det elektroniske kvalitetssystemet 

Compilo 
• Risikovurderinger 
• Avvikshåndtering 

Service- og kundebehandling 
 

• Dokumentasjon av telefonhenvendelser mv 

Koordinering på tvers   • Administrativ organisering og koordinering på tvers – 
bruk av nettverk (jf. KU-vedtak sak 16/20) 

 
Sykefravær og 
sykefraværsoppfølging 
 

• Kartlegging (statistikk mv) 
• Årsaker til sykefravær 
• Konsekvenser av sykefravær 
• Tiltak i Søndre Land kommune 
• Heltid/deltidsproblematikk 
• Ledelse/lederutvikling 
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Forsvarlig saksutredning 
 

• Etterlevelse av kommunelovens § 13-1 
(kommunedirektørens myndighet og oppgaver): 

 
Kommunedirektøren skal påse at saker som legges fram for 
folkevalgte organer, er forsvarlig utredet. Utredningen skal gi 
et faktisk og rettslig grunnlag for å treffe vedtak. 

 
Kommunalsjef Skole 

Grunnskole (3 skoler)  
SFO  
Flyktningetjeneste og  
voksenopplæring 

 

Kommunalsjef Barnehage 
Barnehage (5 stk)  
Helsestasjon  
Barnevern • Gjøvik og Land barneverntjeneste (interkommunalt 

samarbeid) 
 

Kommunalsjef Mestring og velferd 
Rehabilitering og 
behandling 

 

Demensomsorg  
Kjøkken  
Tilrettelagte tjenester  
Hjemmebaserte tjenester  
Fysio, ergo og friskliv  
Legetjeneste  
NAV  
Psykisk helse og rus  

Kommunalsjef Lokalsamfunn 
Kultur  
Arealforvaltning  
Teknisk drift, bygg og 
vedlikehold 

 

Renhold  
 



Administrativ 
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SAK NR. 41/2020 
 

Søndre Land kommune       
   

 
 
 

 
REFERATSAKER 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 31.08.2020 Kjetil Solbrækken  Nei 

 
 
Saksdokumenter:   

 
1. Utdrag fra Kommunalnytt 6/2020 (utgitt av Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet)  
 

2. Kontrollutvalget kan kreve av kommunedirektøren stiller på møte 
(artikkel Kommunal Rapport 17/8-20) 
 

3. Sakslister siste kommunestyremøter: 
• Saksliste møte 20/4-20 
• Saksliste møte 11/5-20 
• Saksliste møte 15/6-20 

 
4. Diverse avisartikler 

 
5. Neste møte: Tidspunkt/saksliste 
 

 
Vedlegg 1 
 
 
Vedlegg 2 
 
 
 
Vedlegg 3 a) 
Vedlegg 3 b) 
Vedlegg 3 c) 
 
Vedlegg 4 
 
Muntlig orientering 
 
 

 

 
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
Referatsakene tas til orientering. 
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