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FORVALTNINGSREVISJONEN «KVALITET I BARNEVERNET»
Vi viser til kontrollutvalgets vedtak i sak 21/18 om å bestille forvaltningsrevisjon av Lebesby
kommune med følgende problemstillinger:
1.
2.
3.
4.

Hvordan blir barnevernets generelle oppgaver ivaretatt?
Er saksbehandlingen i barnevernet i tråd med krav i loven?
Følger Lebesby kommune opp barn med hjelpe- og omsorgsbehov i tråd med regelverket?
Har kommunen etablert et system for internkontroll i barneverntjenesten?

Kontrollutvalgets vedtak inneholder for øvrig følgende formulering:
«Kontrollutvalget overlater til revisjonen å utarbeide underproblemstillinger og eventuelle
tilleggsproblemstillinger i tilknytning til de nevnte hovedproblemstillingene.»
Når det gjelder problemstilling 1, 2, 3 og 4 ovenfor, har vi i vedlagte overordnede prosjektskisse
reformulert disse noe:
1) Er saksbehandlingen ved barneverntjenesten i Lebesby kommune
barneverntjeneste i henhold til sentrale regler i gjeldende regelverk?

v/

Nordkyn

a) Overholdes tidsfristene når det gjelder gjennomgang av meldinger og gjennomføring
av undersøkelser?
b) Er saksbehandlingen i forbindelse med oppfølging av omsorgs- og hjelpetiltak i tråd
med gjeldende regelverk?
2)

Er Nordkyn barneverntjenestes internkontroll i henhold til til krav i regelverket?

3) Hvordan arbeider Nordkyn barneverntjeneste for å ivareta sentrale oppgaver tjenesten er
pålagt etter barnevernloven kapittel 3?

Barnevernets «generelle oppgaver» jf. kontrollutvalgets problemstilling 1, følger av
barnevernloven kapittel 3. I disse generelle oppgavene inngår blant annet plikt til forebyggende
virksomhet og samarbeid med andre deler av forvaltningen.
Lebesby kommune har en gjenstående forvaltningsrevisjonsressurs hos KomRev NORD på om
lag 350 timer for inneværende planperiode. Til en forvaltningsrevisjon med utgangspunkt i de
tre problemstillingene vi foreslår ovenfor, vil trolig ca. 300 arbeidstimer medgå.
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Både kontrollutvalgets og revisors forslag til problemstillinger for den forestående
forvaltningsrevisjonen angår utelukkende Nordkyn barneverntjeneste som er et interkommunalt
samarbeid mellom kommunene Lebesby og Gamvik. Gamvik kommune er etter hva revisor
kjenner til, vertskommune for dette samarbeidet. Det må derfor antas at en forvaltningsrevisjon
av Nordkyn barneverntjeneste vil være av interesse også for Gamvik kommune. Hvordan
Lebesby kommunes kontrollutvalg velger å disponere sine forvaltningsrevisjonsressurser for
inneværende planperiode, er naturligvis opp til kontrollutvalget selv å avgjøre. Vi tillater oss
imidlertid å reise spørsmålet om hvorvidt kontrollutvalget i Lebesby burde rette en henvendelse
til Gamvik kommunes kontrollutvalg med henstilling til sistnevnte om eventuelt å «skyte inn»
deler av sin resterende forvaltningsrevisjonsressurs for å bidra til gjennomføringen av den her
aktuelle forvaltningsrevisjonen.
Vi imøteser kontrollutvalgets behandling dette notatet samt vedlagte overordnede
prosjektskisse – og de avklaringene kontrollutvalgets behandling presumptivt vil gi.

Med vennlig hilsen
Knut Teppan Vik
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor
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