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SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Kontrollutvalget i forrige periode initierte et arbeid for å se på meldinger til barnevernet. I 
juni 2019 ble det bestilt en foranalyse som ble lagt fram i september 2019. Prosjektplan ble 
vedtatt av sittende kontrollutvalg i møtet den 13.11.2019. Basert på denne bestillingen ble 
også temaet tatt med i plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2020-2023. 
Foranalysen viste variasjoner i antall meldinger fra ulike instanser til barnevernet. Det ble 
bl.a. vist at skolene sender flere meldinger enn barnehager og helsestasjonen. Ut fra dette 
ble det avklart at fokus i revisjonsarbeidet skulle være på meldinger fra de som ser de minste 
barna, det vil si fra de som jobber i barnehager og ved helsestasjonen. 
 
Formålet med forvaltningsrevisjonen har vært «å undersøke om kommunen har etablert 
rutiner og praksis som sikrer at barnevernet får melding om barn som er utsatt for alvorlig 
omsorgssvikt eller overgrep». Følgende problemstillinger lå til grunn for prosjektet: 

1. Er ansatte i barnehagene trygge på at de har kunnskap om regelverket, og hvordan 
de skal gå fram ved bekymringer?   

2. Er det etablert tilstrekkelige rutiner for praktisering av opplysningsplikt og fungerer 
rutinene i praksis? 

3. Er det utviklet et samarbeid mellom barnevernet, barnehagene og helsestasjonen 
som bidrar til at bekymringer meldes til barnevernet?  

 
Undersøkelsen er gjennomført via intervjuer, dokumentgjennomgang og en 
spørreundersøkelse blant ansatte i både kommunale og private barnehager i Gausdal. Det 



  
 
 

  
 
 

 

var 40 respondenter som svarte på spørreundersøkelsen, av totalt 75 mulige (55% som 
svarte).  
 
I kapittel to i rapporten beskrives hva en bekymring er og når det skal meldes. Videre 
beskriver kapittel tre hvordan Gausdal kommune er organisert med fokus på barn.  
 
Problemstilling 1 omtales i kapittel fire – barnehageansattes kunnskap om meldeplikten. 
Dette er en kartleggende problemstilling og det er dermed ikke utledet revisjonskriterier 
som man kan vurdere funn opp imot. Kapitlet baserer seg på spørreundersøkelsen som ble 
gjennomført. Under gjengis revisors konklusjoner: 
 
«Kartleggingen viste usikkerhet blant ansatte i barnehagene når det gjelder opplæring i det å 
gjenkjenne symptom og trygghet i det å se etter risikofaktorer og symptom hos barn som kan 
være utsatt for omsorgssvikt. Ved siden av at de uttrykte usikkerhet, var det også flere som 
etterspurte mer kurs og opplæring.  
 
Det var 95% av respondentene i undersøkelsen som svarte at de var kjent med plikten til å 
melde til barnevernet. Selv om de var kjent med meldeplikten, viste kartleggingen at 
barnehagene har hatt alvorlige bekymringer for barn uten at de meldte dette til barnevernet. 
Med utgangspunkt i Barnehageloven har barnehagepersonalet ansvar for å være 
oppmerksomme på forhold som kan føre til tiltak fra barnevernet, likevel svarte 80 prosent at 
de mener at barnehagene melder for få saker til barnevernet.» 
 
Problemstilling 2 omtales i kapittel fem – rutiner og praktisering av meldeplikt. 
Revisjonskriterier beskrives innledningsvis i kapitlet og er forankret i lovverk, regler og 
nasjonale retningslinjer. De ulike rutinene kommune har beskrives også her. Under gjengis 
revisors konklusjoner: 
 
«Både ved helsestasjonen og i barnehagene er det etablert rutiner som skal sikre at ansatte 
melder til barnevernet dersom de er alvorlig bekymret for et barn. Rutinene bør revideres 
jevnlig, de bør gjennomgås jevnlig med de ansatte, og det bør framkomme i dokumentene 
når de har vært revidert.   
 
De fleste ansatte sier de er kjent med opplysningsplikten, og det synes å ha vært fokus på 
dette fra ledelsen. Barnehagepersonalet synes likevel å være usikre på egen rolle når den 
formelle kunnskapen de innehar skal omsettes til praksis. Det er vist eksempler både fra 
helsestasjon og fra barnehagene der situasjoner har oppstått uten at en har brukt de 
rutinene som foreligger.  
 
Det ble vist til intern gjennomgang der det ble avdekket at ved særlig utfordrende saker var 
det usikkerhet omkring hvordan dette skulle følges opp. Fra kommunens side er det tatt 
aktivt grep fra ledelsen for å unngå slike situasjoner senere. Kommunen har iverksatt tiltak, 
blant annet ved å delta med informasjon på personalmøter med de ansatte i barnehagene.» 
 



  
 
 

  
 
 

 

Problemstilling 3 omtales i kapittel seks – om samarbeid mellom barnevernet, barnehagene 
og helsestasjonen bidrar til at bekymringer meldes til barnevernet. Revisjonskriterier 
beskrives innledningsvis i kapitlet og er forankret i lovverk, regler og nasjonale retningslinjer 
samt kommunens egen strategiplan. Kapitlet beskriver videre rutinene rundt dette samt 
funn gjort i spørreundersøkelsen. Det vises til hva som gjøres på systemnivå samt hva som 
gjøres på individnivå. Under gjengis revisors konklusjoner: 
 
«Revisjonens inntrykk er at Gausdal kommune har fokus på at det skal være et tverrfaglig 
samarbeid mellom barnehager, barnevern og helsestasjonen basert på systematikk og 
rutiner.  
 
Revisjonens gjennomgang viser at det er etablert et samarbeid både på system- og på 
individnivå. Tilbakemeldinger i intervjuer indikerer likevel at det etablerte samarbeidet bør 
videreutvikles slik at det kan fungere mer målrettet som bidrag til at flere saker meldes til 
barnevernet.» 
 
Revisors anbefalinger 
Basert på den gjennomførte forvaltningsrevisjonen har revisjonen gitt følgende anbefalinger 
til forbedringsarbeid på dette viktige området: 

 Kommunen må sikre at barnehagene har rutiner for avklaring av bekymring, rutiner 
for samtale med foreldre og maler for melding. 

 Kommunen bør vurdere hvordan det etablerte samarbeidet kan utvikles slik at det blir 
mer målrettet som bidrag til at bekymringer meldes til barnevernet.  

 Rutiner bør revideres og det bør gå frem av rutinene når de er revidert. 
 
 
Vurderinger: 
Innlandet Revisjon IKS har svart opp de problemstillingene som kontrollutvalget stilte. 
Rapporten oppleves som godt bygd opp og gir en god innsikt og beskrivelse av de tre 
problemstillingene som lå til grunn. Kontrollutvalgets utgangspunkt var at skolene ser ut til å 
levere flere bekymringsmeldinger enn barnehage og helsestasjon. Basert på det ville man se 
på om kommunen hadde tilrettelagt gode nok rutiner for å sikre at barnevernet får slike 
meldinger.  
 
Funnene tyder på at det har blitt jobbet mye og godt med denne problematikken, men at 
det finnes forbedringspotensialer for å sikre at bekymringer meldes til barnevernet. At 
ansatte opplever usikkerhet rundt hvordan de skal håndtere mistanker/bekymringer tyder 
på at det er et område man bør ha kontinuerlig fokus. Kunnskap om håndtering av 
mistanke/bekymring er antageligvis en form for ferskvare som stadig bør tas opp i ulike 
forum. Rapporten viste til at det er etablert samarbeid både på system og individnivå, men 
at dette samarbeidet bør videreutvikles for å kunne fungere mer målrettet. 
 



  
 
 

  
 
 

 

Revisor vil orientere om rapporten i møtet, og sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget 
diskuterer oppfølging av rapporten i møtet. De anbefalingene som er gitt må følges opp, og 
det anbefales at dette gjøres ved en kombinasjon av en skriftlig tilbakemelding og en 
orientering til kontrollutvalget. Barnevernet er veldig viktig for de som trenger deres bistand 
og hjelp. En orientering kan dermed gi kontrollutvalget en dypere innsikt ut over oppfølging 
av de anbefalingen som gis i revisjonsrapporten.  
 
Konklusjon: 
Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret og ber 
om en skriftlig og muntlig tilbakemelding til kontrollutvalget på oppfølging av anbefalingene 
til våren 2021.  
 
 
 
 Kontrollutvalget Gausdal kommunes behandling av sak 38/2020 i møte den 01.12.2020:  
 
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak. 
 
Vedtak:  
Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten "Meldinger til barnevernet" til 
orientering og legger saken fram for kommunestyret med følgende  
 
 
 
innstilling: 

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Meldinger til barnevernet» til 
orientering og merker seg at kommunen har utarbeidet rutiner som skal sikre at 
ansatte melder til barnevernet ved bekymringer. Det ser også ut til å ha vært fokus 
på tverrfaglig samarbeid mellom barnehager, barnevern og helsestasjonen. 
Kommunestyret merker seg for øvrig at det er gitt noen anbefalinger som kan være 
med på å forbedre dette arbeidet. Det forventes at anbefalingene fra revisjonen 
følges opp av kommunedirektøren: 
 Kommunen må sikre at barnehagene har rutiner for avklaring av bekymring, 

rutiner for samtale med foreldre og maler for melding. 
 Kommunen bør vurdere hvordan det etablerte samarbeidet kan utvikles slik at 

det blir mer målrettet som bidrag til at bekymringer meldes til barnevernet.  
 Rutiner bør revideres og det bør gå frem av rutinene når de er revidert. 
 

2. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å gi kontrollutvalget en skriftlig 
tilbakemelding på hvordan anbefalingene er fulgt opp innen den 15.4.2021. Den 
skriftlige tilbakemeldingen etterfølges av en muntlig orientering på kontrollutvalgets 



  
 
 

  
 
 

 

møte i april 2021.  
 


