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Prosjekttittel: «Kvalitet i barnevernet»
Kommune: Lebesby
Bakgrunn: Kontrollutvalget i Lebesby kommune vedtok i sak 21/18 å bestille
forvaltningsrevisjon rettet mot kommunens
barneverntjeneste.

Formål:
Revisor antar at kontrollutvalgets formål med forvaltningsrevisjonen reflekteres i
kontrollutvalgets vedtak i sak 21/18, der de foreslåtte problemstillingene er:
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?

Revisor anser at kontrollutvalget med disse problemstillingene ønsker å få undersøkt om
Lebesby kommune (v/ Nordkyn barneverntjeneste) overholder sine plikter etter barnevernloven
m.m. samt hvorvidt kommunen driver forebyggende arbeid i tråd med krav og anbefalinger.
Problemstillinger (arbeidstittel):
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?

Metodikk:
Dokumentanalyse
Intervju
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Arbeidsbeskrivelse:
Revisjonen vil innledningsvis etablere kontakt med kommunen for å få oppnevnt kontaktperson
for prosjektet. Deretter ber vi om et oppstartmøte med representant(er) fra kommunens
administrasjon før vi begynner å innhente relevant informasjon.
Vi oppsummerer og analyserer informasjonen og arbeider fortløpende med vår rapport. Vi
sender utkast til rapport til kommunens administrasjon for verifisering av faktaopplysningene
som vi legger til grunn for våre vurderinger opp mot utledete revisjonskriterier. Eventuelle
faktafeil/-mangler vil bli korrigert før vi vurderer våre funn opp imot revisjonskriterier og
konkluderer.
Deretter sender vi rapporten på høring til kommunen v/ rådmann. En eventuell høringsuttalelse
legger vi ved rapporten sammen med våre eventuelle anbefalinger før vi sender rapporten til
Kontrollutvalgan IS for påfølgende behandling i kontrollutvalget.
Revisjonskriterier (foreløpige):
Revisjonskriterier er de krav og forventninger som revisjonsobjektet vurderes opp mot. I dette
prosjektet utledes revisjonskriteriene fra:

•

Lov av 17.7.1992 om barneverntjenester (barnevernloven)

•
•

Lov av 10.2.1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
Forskrift av 14.12.2005 om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om
barneverntjenester, internkontrollforskriften. (Barne- likestillings og inkluderingsdepartementet)
NOU 2000:12 Barnevernet i Norge (Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet)
Q-1104 B Tiltaksplaner og omsorgsplaner i barneverntjenesten – en veileder (Barne- og
likestillingsdepartementet)

•
•

I tillegg kan det være aktuelt å utlede revisjonskriterier fra eventuelle interne planverk og
retningslinjer for Lebesby kommune.

Revisjonskriteriene konkretiseres og bearbeides og kan derfor bli endret etter hvert som revisor
innhenter dokumentasjon og informasjon i gjennomføringen av prosjektet.

Prosjektstart:

Desember 2018

Forventet ressursbruk:
300 timer

Forventet ferdigstillelse1:
Desember 2019

Kritiske faktorer:
Kritiske faktorer for revisjonens gjennomføring av undersøkelsen iht. plan er knyttet til bl.a.:
• Samarbeidet med kommunen i fremskaffing av skriftlig dokumentasjon og muntlig
informasjon
• Hvilke funn vi gjør i undersøkelsen og om disse foranlediger ytterligere undersøkelser
og/eller mer omfattende/kompliserte analyser enn det vi kunne forutse i planleggingen av
prosjektet
Dato: 20.11.2018
Sign: Knut Teppan Vik
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor
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Under forutsetning av at prosjektets aktiviteter kan gjennomføres som planlagt, jf. kritiske faktorer ovenfor

