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Saksdokumenter
Plan for forvaltningsrevisjon
Overordnet prosjektskisse  «Kvalitet i barnevern» og Notat forvaltningsrevisjonen kvalitet i 
barnevernet av 20.11.2018 – KomRev Nord IKS

Saksopplysninger
5. desember 2016 behandlet kontrollutvalget Plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2017 –
2020 og vedtok da en innstilling til kommunestyret hvor fire områder ble prioritert.
Kommunestyret vedtok i møte 7. februar 2017, sak 1/17 planen og kontrollutvalgets 
innstilling ble enstemmig vedtatt.

På kontrollutvalgets møte 31. oktober 2018 sak 21/18 ble det vedtatt å bestille 
forvaltningsrevisjon på barnevern.

I overordnet prosjektskisse, mottatt 20.11.18, har revisor satt opp en arbeidsbeskrivelse, 
aktuelle problemstillinger, lover og forskrifter som mulige revisjonskriterier, gjennomføring, 
avgrensning og forventet fullføring.
Prosjektstart er satt til desember 2018, forventet ressursbruk 300 timer og forventet 
ferdigstillelse desember 2019. Av forskjellige årsaker, herunder at kontrollutvalget ikke har 
hatt møte for å vedta oppstart, er vi noe forsinket i henhold til tidsplanen.

Revisor har sendt et notat angående pågående forvaltningsrevisjon den 20.11.2018 som 
utvalget nå får seg forelagt. 

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 det 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 forvaltningsrevisjons 
ressurser for inneværende planperiode, er naturligvis opp til kontrollutvalget selv å avgjøre. 
Vi tillater oss imidlertid å reise spørsmål om hvorvidt kontrollutvalget i Lebesby burde rette 
en henvendelse til Gamvik kommunes kontrollutvalg med henstilling til sistnevnte om 
eventuelt å «skyte inn» deler av resterende forvaltningsrevisjonsressurs for å bidra til 
gjennomføringen av den her aktuelle forvaltningsrevisjonen.

Revisjonen imøteser kontrollutvalgets behandling av dette notatet, samt vedlagte overordnede 
prosjektskisse – og de avklaringer kontrollutvalgets behandling vil gi.



Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget bestiller gjennomføring av prosjektet «Barnevern» i
2019 og sekretariatet henvender seg til Gamvik kommunes kontrollutvalg for å avklare om de 
vil delta i prosjektet.  

Forslag til vedtak
Kontrollutvalget bestiller med dette gjennomføring av prosjektet «Barnevern»:

Kontrollutvalget vedtar følgende problemstillinger for prosjektet:

1. Hvordan blir barnevernets generelle oppgaver ivaretatt?
2. Er saksbehandlingen i barnevernet i tråd med krav i loven?
3. Følger Lebesby kommune opp barn med hjelpe- og omsorgsbehov i tråd med 

regelverket?
4. Har kommunen etablert et system for internkontroll i barneverntjenesten?

Kontrollutvalget overlater til revisjonen å utarbeide underproblemstillinger og eventuelle 
tilleggsproblemstillinger i tilknytning til de nevnte hovedproblemstillingene.
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