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1 FORORD 

Salten kommunerevisjon IKS eies av kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, 

Hamarøy. Meløy, Saltdal, Steigen og Sørfold i Salten- regionen i Nordland fylke. 

Salten kommunerevisjon IKS utfører forvaltningsrevisjon innenfor en rekke områder, og med 

forskjellige innfallsvinkler. Vi har tre forvaltningsrevisorer med følgende profesjoner: Silje 

Fisktjønmo - statsviter, Kai Andre Blix - siviløkonom og Bjørn Vegard Gamst - jurist, alle 

med bred erfaringsbakgrunn fra både offentlig- og privat virksomhet.  

Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens §23-2 første ledd c). 

Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske undersøkelser av den kommunale 

tjenesteproduksjon, myndighetsutøvelse og økonomiske forvaltning, herunder se etter 

muligheter til forbedringer, eventuelt påpeke svakheter og mangler.  

Vi gjennomfører oppdragene i samsvar med Norges kommunerevisorforbunds standard for 

forvaltningsrevisjon RSK001.  

Kontrollutvalget i Meløy kommune vedtok i møte 25. januar 2021 saksnummer 6/21 å 

gjennomføre en undersøkelse av ettervernet i barneverntjenesten i kommunen. Denne 

rapporten oppsummerer resultatene fra undersøkelsen. Ansvarlig for gjennomføring av 

undersøkelsen har vært forvaltningsrevisor Silje Fisktjønmo. 

Bodø, den 25.06.2021. 

      

Forvaltningsrevisor                                                     Ansvarlig forvaltningsrevisor 
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3 SAMMENDRAG 
Salten kommunerevisjon IKS har gjennomført en forvaltningsrevisjon om ettervern i 

barneverntjenesten i Meløy kommune. Formålet med prosjektet er å få svar på om 

barneverntjenesten i Meløy kommune overholder regler og retningslinjer, sørger for at alle 

som har rett til det får tilbud om ettervern og at ettervernet planlegges og gjennomføres på en 

måte som er egnet til å gi brukerne tilstrekkelig oppfølging. 

Prosjektet har tatt utgangspunkt i følgende problemstilling: 

• I hvilken grad leverer Meløy kommunes barneverntjeneste tilfredsstillende ettervern i 

henhold til gjeldende retningslinjer? 

Vi har analysert dokumenter og statistikk, gjennomgått saker i barneverntjenestens 

mappesystem, intervjuet ansatte i kommunen og hatt en spørreundersøkelse blant brukere 

som har eller har hatt barnevernstiltak.  

Barneverntjenesten i Meløy kommune har de to siste årene fått på plass nødvendige rutiner, 

og praksis blant saksbehandlere, om hvordan man skal arbeide med ettervern. Revisor 

understreker at det i barneverntjenesten i Meløy kommune er gjort mye bra med tanke på 

utvikling av rutiner, prosedyrer og maler for å sikre at ettervernet blir ivaretatt fremover. Alle 

i barneverntjenesten som er intervjuet har gode kunnskaper om rutinene og regelverket. Med 

noen justeringer, konkretisering av hvordan man skal jobbe med ettervern og innarbeiding av 

rutiner gjennom praksis kan dette området løftes. Vi har i våre vurderinger i denne rapporten 

kommentert noen forhold ved rutinene som kommunen bør se nærmere på.  

I spørreundersøkelsen blant brukerne som har hatt barnevernstiltak gir flertallet av de som har 

svart, uttrykk for at de ikke er fornøyd med hjelpen de har fått i overgangen til voksenlivet. 

Utvalget og svarprosenten til spørreundersøkelsen gjør at svarene ikke kan generaliseres, men 

undersøkelsen kan gi indikasjoner på at barneverntjenesten bør arbeide bedre med ettervern. 

Det samme viser informasjonen som kommer frem i intervjuene og mappeundersøkelsen. 
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Barneverntjenesten har ikke gitt tilstrekkelig informasjon om ettervern i god nok tid med 

tanke på forberedelse og planlegging av ettervern. Revisor mener dokumentasjonen av 

informasjon om ettervern, barnas mening rundt ettervern og barneverntjenestens vurderinger 

av behov for ettervern er utilstrekkelig.  

Revisor mener at krav til gjennomføring av ettervern er fulgt. Enkeltvedtak om ettervern er 

fattet, alle barna har tiltaksplaner og disse evalueres regelmessig. Ut ifra dokumentasjonen er 

det barnets egen mening som ligger til grunn for evalueringene, og endringer i tiltaksplanene. 

Samtidig er det flere brukere som ikke er fornøyde med oppfølgningen rundt ettervern, og 

mener de ikke fikk den hjelpen de trengte. Dette kan tyde på at barna har større behov for 

forklaring og informasjon. 

Revisor viser til at avslutning av ettervernstiltak, i de mappene som er undersøkt, er gjort i 

henhold til lovverket gjennom å fatte enkeltvedtak med vurderinger rundt barnets beste og 

informasjon om klagemuligheter. Det er noen brukere som påpeker at de ikke var enig i 

avgjørelsen om å avslutte ettervernet, og at det skjedde for brått. Dette kan nok en gang tyde 

på at informasjonen er for sparsommelig, og kommer for sent. Revisor mener rutinene og 

praksis for informasjon om å kontakte bruker, og å faktisk kontakte bruker etter et år, ikke er 

gode nok. 

Barneverntjenesten i Meløy kommune legger vekt på å dokumentere medvirkning, men det 

praktiseres ikke likt for alle barn. Med bakgrunn i resultatene i spørreundersøkelsen kunne 

barneverntjenesten med fordel ha evalueringer med brukergruppen, noe de ikke har i dag. 

Evalueringene kan fange opp hva som kan gjøres bedre for å få brukerne til å bli mer 

fornøyde, og bidra til å forbedre tjenesten. 

Barneverntjenesten har lagt til rette for at barn skal få hjelp fra andre tjenester om nødvendig, 

men har hatt utfordringer med samarbeid internt i kommunen. Revisor har avdekket at det er 

for lite kunnskap om ansvaret barneverntjenesten har med tanke på bruk av individuell plan. 

Konklusjon: Barneverntjenesten i Meløy kommune leverer i noen grad tilfredsstillende 

ettervern i henhold til gjeldende retningslinjer. 
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4 INNLEDNING 
Hva er ettervern? 

De fleste barn har støtte og hjelp fra familie og andre i overgangen til voksenlivet. Det gjelder 

dessverre ikke alle barn i Norge. Når barn har tiltak tett opp mot 18 år skal 

barneverntjenesten i kommunen vurdere om det er behov for ettervern. Ettervern er ulike 

tiltak som kan hjelpe den unge i overgangen mellom barn og voksen. Begrepet omfatter også 

prosessen hvor barnet skal forberedes på overgangen til voksenlivet i tiden før de blir 18 år1. 

Fra 1. januar 2021 ble retten til ettervern etter barnevernloven utvidet, slik at barnet har 

mulighet til ettervern frem til fylte 25 år der grensen tidligere var 23 år2.  

Unge som har hatt tiltak fra barneverntjenesten kommer oftere dårligere ut enn andre på 

viktige områder som utdanning, inntekt og arbeidsdeltakelse. De som har etterverntiltak, 

greier seg oftere bedre enn de som ikke har det.3 Ny barnelov ble sendt på høring i januar 

med frist for høringssvar innen mai 2021. Med barnevernsreformen skal man fra 2022 flytte 

mer ansvar til kommunene, bakgrunnen er kommunenes nærhet til familiene og innsikten i 

barnas og foreldrenes behov.  Barnevernsreformen skal styrke kommunenes forebyggende 

arbeid og tidlig innsats4. Endringer i barnevernloven kan påvirke arbeidet med ettervern i 

kommunesektoren.  

Omfang av ettervern og forskning på feltet 

Ved utgangen av 2019 mottok i underkant av 5400 unge mellom 18 og 22 år ett eller flere 

ettervernstiltak fra barnevernet. Det er en økning over tid i antall barn som mottar hjelp etter 

fylte 18 år, og en økning av andelen av de som mottar ettervern blant de som har tiltak fra 

barnevernet. Dette kan begrunnes både med en økning generelt i antall barn som mottar hjelp 

 

1 Paulsen et al (2020), xi 
2 Barnevernloven § 1-3 
3 Helsetilsynet (2020), s.4 
4  Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (2020) 
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fra barnevernet, og en sterkere satsning på ettervernet fra 2009.5 Andelen av barn som har 

vært i barnevernet, og mottar ettervern etter 18 år, er på om lag 20 %.6 

I 2019 utførte statsforvalterne i Norge tilsyn med ettervern som tema. Oppdraget ble gitt av 

Statens helsetilsyn som laget en samlerapport fra tilsynene. Det ble påpekt lovbrudd i 55 % 

av barneverntjenestene som ble undersøkt. Helsetilsynet skriver i rapporten at tilsynet 

avdekker en alvorlig situasjon der sårbare unge ikke får tilstrekkelig hjelp og oppfølging i 

overgangen til voksenlivet.7  

NTNU-rapporten «Ettervern - en god overgang til voksenlivet?» gjennomført på oppdrag fra 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) i perioden 2014-2020 viser at det er stor 

variasjon i hvordan de ulike barneverntjenestene jobber med ettervern. Arbeidet med 

ettervern ofte ikke er prioritert, og barneverntjenesten avslutter mange ettervernstiltak uten en 

grundig vurdering av behov. Det er en utfordring å sikre at barna får tilstrekkelig emosjonell 

oppfølging og omsorg.  I mappestudien i rapporten er resultatet at begrunnelsesplikten bare 

delvis følges opp, og at det sjelden er knyttet vurderinger rundt barnets beste i vedtak om 

avslutning av ettervern. Barneverntjenestene som er undersøkt har også i liten grad 

dokumentert kontakt med barnet etter at tiltak er avsluttet. Et tiltak for å bedre dette er egne 

ansatte eller team som jobber spesielt med ettervern.8  

Barneverntjenesten i Meløy kommune 

I kommunedirektørens delegasjonsreglement 2020-2023 vedtatt i sak 45/20 i Meløy 

kommune er forvaltningsansvar og vedtaksmyndighet i henhold til barnevernloven delegert 

til virksomhetsleder barnevern. Barneverntjenesten i Meløy kommune er organisert under 

oppvekstavdelingen sammen med skolene, barnehagene, oppvekstsenter og PPT der 

kommunalsjefen for oppvekst er øverste leder. Inkludert barnevernlederen og en 

merkantilstilling på 50% har barneverntjenesten 8,5 stillinger. De ansatte er organisert i to 

 

5 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (2021) 
6 Paulsen et al (2020), xxi 
7 Helsetilsynet (2020), s.5, 16 
8 Paulsen et al (2020), xii-xiv, s.86 
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team, et team for melding og undersøkelse med to saksbehandlere, det andre for tiltak og 

omsorg med fire saksbehandlere. Ansvaret for ettervern er lagt til teamet for tiltak og omsorg, 

men alle ansatte skal kjenne til alle rutiner og arbeidsoppgaver i begge team.  

På undersøkelsestidspunktet hadde medarbeiderne treårig høyskoleutdanning der to er 

barnevernspedagoger, tre sosionomer, en vernepleier og en med fagbrev i kontor og 

administrasjonsfaget. Det er en ubesatt stilling, og to sykemeldte i tjenesten, det er derfor to 

konsulenter ansatt for dem på team tiltak og omsorg. To av de ansatte har startet i 2021, de 

andre har mellom 2-9 års erfaring fra barneverntjenesten i Meløy kommune. 

Barnevernlederen er utdannet vernepleier, og har fra tidligere erfaring fra omsorgsarbeid og 

kommunal ledelse.  

Meløy kommune har sammen med 15 andre kommuner i perioden mai 2018 til mai 2020 fått 

ekstern veiledning fra Bufdir i kvalitetsutvikling for kommunalt barnevern9. I årsmeldingen 

fra Meløy kommune i 2019 står det følgende:  

«Barnevernet har vært gjennom omfattende endringer med støtte fra ledelse og 

veilederkorpset fra direktoratet».  

I 2020 ble Meløy kommune med i et prosjekt finansiert av Barne-, ungdoms- og familieetaten 

(Bufetat) , «I lag førr ungan», for å bedre samhandlingen internt. Prosjektet skal utvikle en 

tverrfaglig og tverretatlig modell, og arbeidsverktøy for å synliggjøre samhandlingen rundt 

sårbare barn og unge. Barnevernstjenesten har en sentral plass i prosjektet.  

Barneverntjenesten benytter fagprogrammet familia til saksbehandling, det er fullelektronisk 

og et godkjent arkivsystem. 

Et strategiene i Meløy kommuneplan 2013-2025 er følgende  

«Meløy kommune har store utfordringer innenfor barnevern. Kommunen må ha et særlig 

fokus på at barn og unge med behov for barnevernstjeneste skal få et forbedret tilbud».  

 

9 Meløy kommune - Årsmelding 2019 



Meløy kommune – Ettervern i barnevernet 

 Salten kommunerevisjon IKS - 2021 10 

I kommunedelplan for helse, omsorg og velferd 2019 – 2026 «Mestring og livskvalitet hele 

livet» skal Meløy kommune  

«bidra til at utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og samordnet 

tjenestetilbud.».  

I «Internkontroll for barneverntjenesten i Meløy kommune» er målene: 

• «Sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og 

utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. 

• Bidra til at barn og unge får trygge oppvekstsvilkår 

• Barneverntjenesten skal legge avgjørende vekt på å finne tiltak som er til beste for 

hvert enkelt barn, og deres familie.» 

Meløy kommune brukte i 2019 3,1% av sine totale utgifter på barnevern, det er det samme 

som gjennomsnittet i Nordland og landet før øvrig. I 2019 var 42,7% av utgiftene knyttet til 

saksbehandling, dette ligger litt over snittet sammenlignet med fylket og Norge som helhet10. 

Når det gjelder ettervern utgjør det om lag 11% av utgiftene barneverntjenestene har til alle 

barnevernstiltak11. I Meløy kommune er netto driftsutgifter per år per innbygger til 

barnevernet i 2019 kr 2 330, en nedgang fra tidligere år, utgiftene er litt lavere enn 

Kostragruppe 12 der tallet er kr 2 554. Over tid har netto driftsutgifter per innbygger hatt en 

positiv tendens fra 201512:  

 

10 Barnevern kommunemonitor 
11 Meløy kommune - Årsregnskap 2019 
12 Meløy kommune – Årsmelding 2019 
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Samtidig er kostnadene per barn i barnevernet økt i Meløy kommune de siste årene. I 2019 

omfattet utgiften kr 162 767, sammenlignet med kr 152 174 i Kostragruppe 12, kr 128 344 i 

Nordland og kr 133 257 i Norge.13 Det kan vise at Meløy kommune bruker noe mer penger 

per barn enn ellers i landet, og med sammenlignbare kommuner. I Meløy kommune sin 

årsrapport fra 2019 står det at barneverntjenesten har laget rutiner med tanke på utbetalinger, 

og at de veiledende satsene fra KS skal brukes, og at alle ansatte er kjent med det.  

Meløy kommune mottok i 2020 11214 bekymringsmeldinger til barneverntjenesten. Det er en 

økning fra tidligere år, men barnevernlederen og Statistisk sentralbyrå (heretter SSB) 

presiserer at det kan forklares med at innrapporteringen fra 2020 skal omfatte meldinger for 

barn som allerede har en undersøkelse gående eller der tiltak er registrert. Det er i 

barnevernloven fastsatt saksbehandlingsfrister som barneverntjenesten må følge når det 

gjelder bekymringsmeldinger. Barneverntjenestene skal snarest, og senest innen en uke, 

gjennomgå innkomne bekymringsmeldinger og vurdere om det skal følges opp med 

undersøkelser. Undersøkelse av bekymringsmeldinger skal gjennomføres snarest og senest 

innen 3 måneder.15  

 

13 SSB (2020) 
14 Barnevernlederen rapporterer om 112 bekymringsmeldinger i 2020, på SSB.no er tallet 71. 
15 Barnevernloven § 4-2, § 6-9 
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I forvaltningsrevisjonen om barnevern i Meløy kommune fra 2009 var hovedutfordringen 

overholdelse av tidsfrister. Bakgrunnen var for lav bemanning med tanke på lovpålagte 

oppgaver. Anbefalingene i rapporten var at Meløy kommune skulle å se nærmere på 

bemanningen, hvordan overholde frister og ferdigstille rutinehåndbok/internkontroll for å 

sikre lovmessig drift.16 Det samme kommer frem i en undersøkelse gjort av Barne-, 

ungdoms- og familiedirektoratet i 2018 der det er betydelige avvik i Meløy kommune når det 

gjelder fristbrudd i undersøkelsessaker. Gjennomsnittet i årene 2015-2018 var 53% 

fristbrudd17.  

I Statsforvalterens revisjon av barneverntjenesten i Meløy fra 2020 konkluderes det med at 

det tidligere har vært omfattende fristbrudd, men at fra 3.kvartal 2019 ikke har vært 

firstoverskridelser i undersøkelsessaker. Alle undersøkelser er dermed konkludert med 

henleggelse eller tiltak innen fristen på 3 måneder. Det samme kommer frem i 

barneverntjenestens egen årsmelding fra 2019, ingen fristoverskridelser verken på behandling 

av meldinger eller undersøkelser. I rapporten fra statsforvalteren skriver de at det har kommet 

på plass mange gode rutiner og utviklingen har vært bra, men påpeker at overholdelse av 

frister ikke er alt. Statsforvalteren konkluderer med at Meløy kommune ikke sikrer at alle 

undersøkelser er tilstrekkelig faglig forsvarlig gjennomført, og dokumenterer brudd på 

barnevernloven på flere områder. Ettervern er ikke undersøkt i rapporten. 18  

Ettervern i Meløy kommune 

Fordelingen mellom barn med tiltak i hjemmet, hjelpetiltak, og utenfor hjemmet, 

omsorgstiltak19 i Meløy kommune er: 

 

16 Salten kommunerevisjon (2009) 
17 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (2018) 
18 Statsforvalteren (2020) 
19 Omsorgstiltak er tiltak heimla i barnevernloven § 4-12 som for eksempel beredskapsheim, fosterheim, barne-
/ungdomshjem, bo-/arbeidskollektiv, rusmiddelinstitusjon, barne- og ungdomspsykiatrisk institusjon, psykiatrisk 
institusjon eller andre omsorgstiltak bort fra heimen. Når barnet er under omsorg, registres alle tiltaka som 
omsorgstiltak. 
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I 2019 hadde ingen av barna med hjelpetiltak ettervern, 9 av 17 barn med omsorgstiltak 

hadde ettervern. I 2020 hadde et av 16 barn med hjelpetiltak ettervern, og 9 av 17 barn med 

omsorgstiltak ettervern. Per mai 2021 har ingen barn med hjelpetiltak ettervern, og fem av 13 

barn med omsorgstiltak ettervern. 

4.1 Kontrollutvalgets bestilling  

På bakgrunn av plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023, vedtatt av i kommunestyret i Meløy 

kommune 29.10.2020 i sak nr. 2020/1563, og basert på forslag til prosjektplan av 15.01.2021, 

vedtok kontrollutvalget i Meløy 25.01.2021 en revisjon på området ettervern i 

barneverntjenesten i Meløy kommune. I tillegg til prosjektplanen vedtok kontrollutvalget at 

det i rapporten skulle redegjøres for status og utviklingstrekk for barneverntjenesten 2019-

2021. 

Rapporten fra våre undersøkelser av ettervern i barneverntjenesten i Meløy kommune er 

inndelt på følgende måte: Først ble status og utviklingstrekk redegjort for i innledningen, 

deretter presenterer vi problemstillingen og våre metodiske tilnærminger. Det utledes 

revisjonskriterier for problemstillingen. Vi beskriver fakta som vi har samlet inn til den 

aktuelle problemstillingen. Deretter følger revisors vurdering, der vi vurderer kommunens 

praksis opp mot revisjonskriteriene. Til slutt kommer konklusjon for problemstillingen og 

revisors anbefalinger. 
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4.2 Problemstillinger og revisjonskriterier 

4.2.1 Problemstilling 

Vi har på bakgrunn av kontrollutvalgets bestilling satt opp følgende problemstilling: 

• I hvilken grad leverer Meløy kommunes barneverntjeneste tilfredsstillende ettervern i 

henhold til gjeldende retningslinjer? 

4.2.2 Revisjonskriterier 

Revisjonskriterier er de krav og forventninger som den reviderte enhet i kommunen skal 

vurderes opp imot. Revisjonskriteriene danner grunnlaget revisor trenger for å vurdere om det 

foreligger avvik eller svakheter på det området som skal revideres.  

Denne rapporten bygger hovedsakelig på revisjonskriteriene fra disse kildene: 

• Lov om barneverntjenester (barnevernloven) med forskrifter 

• Rundskriv om tiltak etter barnevernloven for ungdom over 18 år 

• Ot. Prp. nr 61 (1997-1998) - Om lov om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 100 om 

barneverntjenester og lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester 

• Kommunens egne retningslinjer, reglementer og rutiner 

• Kommuneloven 

• Forvaltningsloven 

• Alminnelig praksis på området 

 

For å besvare problemstillingen har vi satt opp følgende revisjonskriterier. 

1. Meløy kommune skal ha nødvendige rutiner for ettervern. 

2. Barneverntjenesten i Meløy kommunen skal gi informasjon til barnet om ettervern i 

god tid før barnet fyller 18 år.  

3. Barneverntjenesten i Meløy kommune skal gjøre en grundig vurdering om ettervern er 

aktuelt. 

4. Ved vedtak om innvilget ettervern skal barneverntjenesten i Meløy kommune utforme 

en tiltaksplan sammen med barnet, tiltaksplanen skal evalueres regelmessig og endres 

ved behov. 
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5. Ved vedtak om opphør eller avslag på søknad om tiltak etter fylte 18 år skal 

barneverntjenesten i Meløy kommune fatte et enkeltvedtak. Ved opphør skal det også 

informeres om muligheten til å ombestemme seg. Enkeltvedtaket skal inneholde 

følgende: 

• Begrunnelse med bakgrunn i barnets beste 

• Informasjon om klagegang, klagefrist og klageinstans 

6. Barneverntjenesten i Meløy kommune skal etter ett år kontakte barnet som tidligere 

har takket nei for å høre om de likevel ønsker ettervern. 

7. Barneverntjenesten i Meløy kommune skal dokumentere medvirkning. 

8. Barneverntjenesten i Meløy kommune er ansvarlig for ettervern selv om barnet flytter 

fra kommunen. 

9. Barneverntjenesten i Meløy kommune bør ved behov bistå barnet i kontakt og med 

koordinering av tiltak i andre deler av hjelpeapparatet. 

10. Hvis tiltak etter barnevernloven opphører etter fylte 18 år skal barneverntjenesten i 

Meløy kommune vurdere behovet for tiltak eller tjenester som ligger under andre 

lover. Ved behov for tiltak skal barneverntjenesten i Meløy kommune informere de 

øvrige tjenestene, og bistå med å finne aktuelle tiltak. 

11. Hvis barnet har behov for langvarige og koordinerte tiltak skal barneverntjenesten i 

Meløy kommune bidra til å utarbeide en individuell plan for å gi et helhetlig tilbud. 

Detaljert utledning av revisjonskriteriene ligger som vedlegg II til denne rapporten. 

 

Kriteriene blir vurdert etter gradsystem som følger i stigende grad: 

• I liten grad 

• I noen grad 

• I god grad 

• I nokså stor grad  

• I stor grad 
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4.3 Metode og avgrensning 

Undersøkelsen er gjennomført i henhold til Norges kommunerevisorforbunds Standard for 

forvaltningsrevisjon RSK 001.  

Kommunedirektøren ble ved oppstartbrevet 05.03.2021 informert om kontrollutvalgets 

bestilling. Oppstartsmøte ble gjennomført digitalt 08.04.2021. 

Alle fakta som brukes i rapporten er enten hentet fra skriftlig materiale som revisor har fått 

seg forelagt eller gjennom muntlig overleverte fakta som er verifisert av kilden.  

Barnevernloven med forskrifter utgjør et omfattende regelverk. Det er ikke mulig innenfor 

rammene gitt for dette prosjektet å gjennomføre en detaljert kontroll av alle krav.  

I prosjektet har vi gjennomført intervju og mappegjennomgang, analysert statistikk og 

relevante dokumenter. Vi har hatt kontakt med Statsforvalteren om prosjektet, og deres 

rapport fra 2020 er brukt i rapporten. Kommunedirektøren og kommunalsjefen for oppvekst 

er kontaktet via epost for å svare skriftlig på spørsmål fra revisjonen. Det to ansatte som på 

nåværende tidspunkt er sykemeldt har fått mulighet til å svare skriftlig på intervjuguiden, 

men har valgt å ikke svare. 

Det er gjort intervju med følgende personer:  

1. Leder barnevern 

2. Saksbehandler 

3. Saksbehandler 

4. Innleid konsulent 

I undersøkelsen har vi gjennomgått dokumenter som er innhentet på bakgrunn av vårt 

oppdrag fra kontrollutvalget: 

1. Mappegjennomgang av enkeltsaker: For å svare på problemstillingene har 

gjennomgang av enkeltsaker vært viktig i datainnsamlingen. Kommunen har på 

forespørsel fra revisor laget en liste over brukere født i perioden 1998-2003 som har 
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hatt tiltak fra barneverntjenesten fra de var 14 år gamle eller eldre. 14 år er valgt som 

grense med bakgrunn i rutinen barneverntjenesten i Meløy kommune har om ettervern 

der det står at arbeidet med ettervern og informasjon skal gis rundt 

konfirmasjonsalder. Disse brukerne var på undersøkelsestidspunktet i alderen 18 til 23 

år. Ved å velge denne fremgangsmåten fikk vi mulighet til å studere planlegging og 

gjennomføring av ettervern i relativt nye saker for brukere som er eller kan ha vært i 

målgruppen for tiltak om ettervern20. Vi hadde på forhånd laget en sjekkliste basert på 

revisjonskriteriene. Vi valgte å se på 6 mapper der brukerne har eller har hatt ettervern 

(av 12), og 6 mapper der brukerne har hatt hjelpetiltak fra fylte 14 år (av 39). Det gir 

ikke et representativt utvalg, men man kan trekke noen konklusjoner om mulige 

utviklingsområder gjennom funn i mappene. Vi har ikke vurdert den faglige 

skjønnsutøvelsen i enkeltsaker, men sett konkret på oppfylling av kriteriene. 

2. Gjennomgang av dokumenter og statistikk: Vi har gått gjennom kommunens planer, 

statistikk og interne rutiner som gjelder ettervern. Revisor har ikke oversikt over hva 

som totalt sett finnes av interne dokumenter som kunne vært relevante. Her har vi 

måttet basere oss på de dokumentene vi har fått overlevert. Rutinene om ettervern er 

nye. Funn i mappegjennomgangen kan ikke konkludere i brudd med rutinene da de 

ikke var gjeldende på tidspunktet som er undersøkt. Samtidig redegjør rutinene for 

gjeldende regler med bakgrunn i barnevernloven som gir revisor anledning til å 

vurdere praksis opp mot rutinene. Det er en målsetning at rutinene skal benyttes i alle 

saker fremover, derfor vil funn som indikerer brudd tilbake i tid uansett være nyttig 

for videre utvikling av barneverntjenesten.  

Det er også sendt ut en spørreundersøkelse til 28 brukere i gruppen født mellom 1998 og 

2003. Det var til sammen 51 i gruppen som har hatt barnevernstiltak etter 14 år i gruppen som 

er valgt ut. Av disse er det 13 barn som har hatt omsorgstiltak frem til de var 18 år, der alle 

har eller har hatt ettervernstiltak. Resterende 15 tilfeldige respondenter som har hatt 

 

20 Metode inspirert av forvaltningsrevisjonen om ettervern gjennomført av Trondheim kommunerevisjon i 2018. 
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hjelpetiltak er plukket ut fra utvalget på 39 brukere. Med unntak av en har ingen av de som 

har hatt hjelpetiltak har hatt det frem til de ble 18 år, og heller ikke hatt ettervern. Utvalget til 

spørreundersøkelsen er dermed 14 brukere som har hatt ettervern, og 14 som ikke har hatt 

det. Det er et klart skille mellom de som har hatt omsorgstiltak og de som ikke har hatt det, 

det må vi ta hensyn til i analysen av dataene.  

Spørreundersøkelsen er anonym, og sendt ut per SMS for å øke svarprosenten så mye det lar 

seg gjøre. At den er anonym gjør kanskje at flere svarer, og at de svarer oppriktig. 

Utsendingen er gjort på SMS etter anbefaling fra barneverntjenesten om at det er den letteste 

måten å komme i kontakt med brukerne på. En svakhet ved en anonym undersøkelse og 

utsending via SMS er at det ikke er en måte å skille svarene fra hverandre, og hvis noen har 

ønske om det kan de i prinsippet svare flere ganger. Ved å be brukerne om noen form for 

identifikasjon for å sortere svarene vil kunne medføre at noen ikke velger å svare, det var en 

avveiing i metodevalget.  

Vi fikk kontaktinformasjon til brukerne via barneverntjenesten, og vi fikk svar fra 12 av de 

28 av de undersøkelsen ble sendt ut til. Med tanke på frafall kan det være skjevheter i 

utvalget som har valgt å svare på undersøkelsen. Det kan tenkes at de som har veldig sterke 

meninger i en eller annen retning har mer motiv for å delta i slike undersøkelser. Vi kan ikke 

generalisere funnet, og hevde dette gjelder alle som har hatt barnevernstiltak i Meløy 

kommune. Selv om det er usikkerhet ved resultatene fra spørreundersøkelsen kan den gi 

indikasjoner på hva noen av brukerne opplever, og vil belyse problemstillingen selv om det 

må utvises forsiktighet i tolkning av resultatene.  

Revisor legger til grunn at de fakta som er innsamlet gir tilstrekkelig grunnlag for å svare på 

problemstillingen. 
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5 Fakta 

Her presenterer vi fakta som skal gjenspeile Meløy kommune sin praksis. I kapittel 6 vil vi 

komme med vurderinger opp mot revisjonskriteriene. 

5.1 Faktadel 

Nedenfor har vi satt opp kriteriene først og de faktaene som er innhentet til kriteriene 

nedenfor kriteriene. Noen av informasjonen tilhører flere kriterier, og vil bli drøftet i 

vurderingene. 

5.1.1 Rutiner 

Kriterie: 

1. Meløy kommune skal ha nødvendige rutiner for ettervern. 

Meløy kommune har oversendt de rutiner, prosedyrer og maler de har som skal gjelde for 

arbeidet med ettervern. Det revisor har fått oversendt er følgende dokumenter, i parentes står 

dato for siste godkjenning: 

• Internkontroll for barneverntjenesten i Meløy kommune (Januar 2020) 

• Prosedyre for ettervern (14.04.21) 

• Prosedyre for skriving av journalnotat i familia 

• Prosedyre barneverntjenesten dokumentasjonskrav 

• Prosedyre for barns medvirkning 

• Kvalitetssikring Ettervern (14.04.21) 

• Brosjyre - Til deg som skal gi ettervern (eksternt dokument laget av Landsforeningen 
for barnevernsbarn) 

• Brosjyre - Til deg som skal få ettervern (eksternt dokument laget av Landsforeningen 
for barnevernsbarn) 

• Mal - Informasjon om ettervern i barneverntjenesten (14.04.21) 
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• Mal – Informasjon om ettervern (18-25 år) til deg som fosterforelder/familiemedlem 
(14.04.21) 

• Mal - Informasjon om ettervern (18-25 år) til deg som er 
foreldre/foresatt/familiemedlem 

• Mal – Samtykkeerklæring – ettervern (14.04.21) 

• Mal – Avtale mellom ungdom og barneverntjenesten i Meløy kommune etter bvl §4-
4, 2 ledd jmf §1-3 (15.04.21) 

• Mal – Avtale mellom ungdom, barneverntjenesten i Meløy kommune og 
fosterforeldre etter bvl §4-4, 2 ledd jmf §1-3 (15.04.21) 

• Mal - enkeltvedtak 

De første dokumentene som ble oversendt var ikke merket med dato, senere ble noen av de 

levert med dato for godkjenning fra barnevernlederen, og et felt for datering av revidering. En 

kort gjennomgang av innholdet i dokumentene følger.  

Målsetninger i «Internkontroll for barneverntjenesten i Meløy kommune»21 er at man 

gjennom kvalitetssystemet skal sikre faglig forsvarlig barneverntjeneste, systematisk styring 

og kontinuerlig forbedringsarbeid. Det er også et mål at barneverntjenesten skal utvikle et 

felles internkontrollsystem for kvalitetsutvikling, det skal være enkelt å bruke og et nyttig 

hjelpemiddel for de ansatte. Arbeidsoppgavene skal beskrives slik at det kommer fram hva 

som skal gjøres, hvordan det skal gjøres og hvem som skal gjøre hva til hvilken tid. I del 

4.3.4 om barneverntjenestens særlige oppgaver er ikke ettervern nevnt. Ettervern er ikke 

nevnt andre steder i dokumentet. Det skal være en kontroll, og det skal skje både fortløpende 

og til faste tider hvert år der man sjekker at rutinene følges opp, og at de er hensiktsmessige 

og tilstrekkelige. Rapportering av svikt og uønskede hendelser skal brukes til læring og 

forbedring.  

Det kommer frem i intervjuene at saksbehandlerne er kjent med internkontrollsystemet, og 

synes det er et godt hjelpemiddel i arbeidshverdagen. Barneverntjenesten har en egen mappe 

 

21 Eget dokument for internkontroll.  
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på fellesområdet der alle rutiner og maler er plassert i egne kategorier. Ettervern har en egen 

mappe. Saksbehandlerne mener det er enkelt å finne frem, at det er kontinuerlig utvikling av 

dokumentene og tett samarbeid internt. Revisor har etterspurt, og fått se mappene i 

internkontrollen, og alle rutinene om ettervern. Feil eller avvik skal meldes via et system som 

heter riskmanager, barnevernlederen skal sikre at feil og avvik rettes opp.  

Barnevernlederen skal rapportere internt i etterkant av halvårsrapportering til 

Statsforvalteren. Revisor finner fire punkter i rapporteringen om ettervern til 

Statsforvalteren22. Kommunalsjefen for oppvekst mener det er løpende dialog med 

barnevernlederen, og at utfordrende og tunge saker blir løftet opp til strategisk ledelse ved 

behov. Oppstår det vanskelige saker eller andre utfordringer rapporteres det fortløpende. 

Rapportering til kommunestyret skal skje i egen sak en gang i året. I årsmeldingen finner 

revisor en henvisning til antall barn med ettervern.  

Som nevnt i innledningen finner revisor tall for bekymringsmeldinger på SSB som ikke 

sammenfaller med tall fra barneverntjenesten23. Barnevernlederen rapporterer sammen med 

support på IT til SSB fra registreringer i fagprogrammet. Barnevernlederen kunne ikke 

forklare hvorfor tallene ikke sammenfaller. 

«Prosedyre for ettervern» tar for seg de viktigste lovkravene når det gjelder ettervern, og 

legger føringer for hva som skal følges opp av barnevernlederen og saksbehandlerne. 

«Prosedyre for skriving av journalnotat i familia» skal sikre at barneverntjenesten redegjør 

for relevante opplysninger i sin saksbehandling. I «Prosedyre barneverntjenesten 

dokumentasjonskrav» presiseres det at alt som er relevant og viktig i saksbehandlingen skal 

 

22 Punktene Meløy kommune skal rapportere på vedrørende ettervern er 6 a) Antall ungdom som har vært under 

omsorg og fult 18 år siste halvår, b) Antall av disse som har fått tilbud om tiltak fra kommunen, men avslått med 

ønske om et annet tiltak, c) Antall av disse som har fylt 18 år siste halvår og som ikke lengre har tiltak etter bvl. 

Fordi de selv ikke ønsket det, d) Antall som har fylt 18 år siste halvår, og som ikke lengre har tiltak etter bvl. 

Fordi de har fått avslag fra kommunen. 
23 Innmeldte bekymringsmeldinger fra barnevernlederen i 2020 var 112, tallet som ligger på SSB.no er 71.  
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dokumenteres. Medvirkning fra barnet og foresatte skal dokumenteres i alle ledd, det samme 

gjelder barneverntjenesten sine vurderinger.  

«Prosedyre for barns medvirkning» legger til rette for medvirkning i alle forhold som 

vedrører barnet, og dokumentasjon av dette. «Kvalitetssikring Ettervern» presiserer hvilke 

tema som skal tas opp med barnet og foresatte gjennom et årshjul. Der nevnes 

ettervernkontrakt som et punkt, og evaluering av denne.  

De ulike malene for informasjon om ettervern gir en oversikt over viktig informasjon til 

barnet og foresatte/fosterforeldre. Innholdet diskuteres nærmere i de neste kriteriene. Det er 

en egen mal for samtykkeerklæring om ettervern der barnet skriver under på at de ønsker 

ettervern. Avtale om ettervern ligger som egne maler der det er en for barn med hjelpetiltak 

og en for de som bor i fosterhjem. Mal for enkeltvedtak er generell for alle enkeltvedtak etter 

barnevernsloven §1-3, og brukes også ved vedtak om ettervern.  

Når barnevernlederen overtok stillingen i begynnelsen av 2018 var det store utfordringer i 

barneverntjenesten i Meløy kommune. Et sitat fra intervjuet illustrerer dette:  

«…blant annet stort sykefravær, manglende rutiner, internkontroll, struktur og 

system. Absolutt alt manglet som jeg er vant til at man har.». 

Saksbehandlerne bekrefter at barneverntjenesten ikke har fungert slik den burde tidligere, og 

at det har vært en opprydningsperiode siden ny barnevernleder kom på plass. Som nevnt 

deltok Meløy kommune i et prosjekt gjennom Bufdir fra 2018 til 2020, og dette mener 

barnevernlederen var viktig slik at de kunne få hjelp og veiledning til å få god struktur og 

rutiner på plass. Barnevernlederen forteller at fristbruddene på meldinger og undersøkelser 

var det mest prekære, og det ble prioritert. Det har vært jobbet mye med rutiner og prosedyrer 

på de fleste områder de siste årene, når det gjelder ettervern begynte arbeidet med rutinene 

høsten 2020.   

Barnevernlederen sier at ettervern var et forsømt område, men at ettervern er et av 

utviklingstiltakene i virksomhetsplanen for barneverntjenesten i 2021. Revisor har mottatt 

virksomhetsplanen der det står at ettervern og kvalitet i tjenesten skal prioriteres med 
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gjennomgang av rutiner, maler og tilbakemeldinger. Rutinene for ettervern helt nye, og derfor 

kun brukt i de nyeste sakene. Barnevernlederen informerer også at ikke alle rutiner er laget, 

og at kvalitet i tjenesten er det som er viktig nå, selv om det kan ta litt tid å få alt på plass.  

Etter det barnevernlederen forteller har det tatt noe tid å innarbeide rutinene, spesielt for de 

som har jobbet lenge i barneverntjenesten, og ikke er vant til å jobbe med bakgrunn i rutiner. 

Barnevernlederen mener de fleste er godt kjent med rutinene selv om rutinene for ettervern er 

nye. Saksbehandlerne har god oversikt over rutinene, og hva som står i dem. De kan 

redegjøre godt for regelverket, og hva som skal gjøres til hvilken tid. Men de fleste har enda 

ikke brukt rutinene i praksis. Saksbehandlerne mener det er positivt at det er en klar 

forventning av at alt skal dokumenteres, det har ikke vært så lett å ta over saker fra andre med 

bakgrunn i dårlig eller varierende dokumentasjon. En av saksbehandlerne sier:  

«De siste årene har dette blitt bedre, og det har vært et stort fokus på dokumentering 

og viktigheten av det. Nå er det sånn at man ikke får lov å ikke dokumentere.». 

Flere av de ansatte nevner at de er usikre om alt er dokumentert slik det skal i mappene som 

skal gjennomgås av revisor. 

Nyansatt gjøres kjent med fellesområdet der alle rutinene og informasjon om ulike mapper er 

systematisert i fokusområdene. Det er også intern opplæring av nyansatte der de kan delta på 

saksbehandlingen til kollegaene. En av saksbehandlerne ble ansatt for kort tid siden, og 

opplever at det er gitt god opplæring og veiledning. Rutinene er til hjelp for saksbehandleren, 

de er enkle å forstå og bruke. Den nyansatte beskriver at man som ny er avhengig av 

oppdaterte rutiner for å gjøre en god jobb. De andre saksbehandlerne sier det er en styrke med 

en nyansatt slik at de kan gi verdifulle tilbakemeldinger på rutinene siden de ser på de med 

nye øyne. De mer erfarne lener seg litt mer på praksis, men sier de alltid leter opp rutinen, og 

at det er et støtteverktøy.  

Både barnevernlederen og saksbehandlerne gir uttrykk for at rutinene er under konstant 

revidering, og blir endret ved behov. Ulike tema blir tatt opp på interne fellesmøter, der 

rutiner og andre relevante dokumenter blir løftet opp til diskusjon. De har begynt å sette dato 

på evalueringene slik at det finnes en oversikt over når endringene er gjort. Noen av de 
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ansatte er fornøyde med arbeidet med rutinene, selv om en løfter frem at rutinene må 

innarbeides bedre gjennom diskusjon og evalueringer. Spesielt siden det er en stadig 

forandring av lovverk, og forbedringer underveis, er det viktig at det kommuniseres ut til alle. 

Barnevernlederen minner om at rutinene skal brukes, og kontrollerer dette i fagprogrammet 

familia. Barnevernlederen sier det er hennes jobb å kvalitetssikre det som blir gjort i 

barneverntjenesten. Sammen drøfter de sakene i team, og finner løsninger på vanskelige 

saker. Om barnevernlederen har behov for ytterligere drøfting av saken kan det tas opp 

anonymt med kommunalsjefen for oppvekst, advokaten barneverntjenesten benytter eller 

statsforvalter 

Det ikke er noen konkrete mål for ettervern forteller barnevernlederen, det er det heller ikke 

på andre spesifikke områder innenfor tjenesten. Det er overordnede mål om å levere tjenester 

med god kvalitet, sikre at lovpålagte oppgaver følges opp, og at interne rutinene følges. 

Kommunalsjefen for oppvekst sier at målsetningen for ettervern i kommunen er:  

«å sikre at ungdom som fyller 18 år skal få nødvendig hjelp og støtte i overgangsfasen 

til selvstendig voksentilværelse. Tiltak skal bidra til at ungdommen opplever 

overgangen til en selvstendig voksentilværelse som trygg og forutsigbar. Overgangen 

til en selvstendig voksentilværelse er en prosess der ungdommen skal gjøres godt 

forberedt på en av de største forandringene i livet.».  

I dokumentasjonen revisor har fått seg forelagt fra Meløy kommune finner vi ingen 

overordnede mål for arbeidet med ettervern. 

De ansatte i barneverntjenesten mener det har vært mange problemer tidligere. Det har vært 

en uavklart situasjon når 2-3 ansatte har vært sykemeldt, og da har de andre saksbehandlerne 

måttet bidra slik at arbeidsoppgavene blir gjort. Det er også leid inn konsulenter for å følge 

opp arbeidsoppgavene til de sykemeldte. Det oppleves som en type unntakstilstand av noen 

av de ansatte, og flere sier det har vært vanskelig hvis ikke konsulentene hadde vært der siden 

arbeidsmengden ville havne på de som er igjen. Med bakgrunn i sykemeldingene møtes alle 

sammen til møter i stedet for avgrenset i team slik som tidligere. En saksbehandler løfter 
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dette frem som en positiv endring der alle saker kan diskuteres sammen, det fungerer som en 

læringsarena og kvalitetssikring av arbeidet.  

En saksbehandler beskriver at det har vært en styrke å få inn ny leder som har omorganisert, 

og forbedret tjenesten på mange måter. Det beskrives som et bedre tilbud til barna, og lettere 

å jobbe mer systematisk med gode rutiner og forventninger. Organiseringen slik det fungerer 

i dag er mye bedre enn tidligere, og det å gå fra generalister til team har vært en styrke for 

tjenesten. Saksbehandleren har selv erfaring fra hvordan det fungerte før. En annen 

saksbehandler mener det fungerer greit, men at man er mer sårbar når det er en liten tjeneste. 

Barnevernlederen er enig i at tjenesten er sårbar fordi den er liten, og sier at det derfor er 

viktig at alle kan alle arbeidsoppgavene i tilfelle fravær. Barnevernlederen sier det ikke er 

gjort noen skriftlig evaluering av omorganiseringen, men at det er ønskelig å få dette til i 

løpet av året.  

Revisor besøkte kommunen for å se gjennom mappene i utvalget, alt som ble etterspurt av 

dokumentasjon ble hentet innen kort tid. I mappegjennomgangen ser man at den generelle 

vedtaksmalen brukes aktivt når ved enkeltvedtak om tiltak, eller avslutning av tiltak. 

Samtykkemalen er brukt en gang. Når det gjelder de andre malene finner ikke revisor at de er 

brukt i de mappene som er undersøkt. Andre momenter vil bli drøftet under hvert kriterie.  

5.1.2 Informasjon om ettervern 

Kriterie: 

2. Barneverntjenesten i Meløy kommunen skal gi informasjon til barnet om ettervern i 

god tid før barnet fyller 18 år.  

I Meløys kommunes «Prosedyre for ettervern» står det at barneverntjenesten i god tid før 

barnet fyller 18 år skal avklare om, og eventuelt hvilke tiltak de skal ha etter de er blitt 18 år. 

Under aktivitet/beskrivelse står det følgende:  

«Saksbehandler skal når ungdommen er 15/16 år drøfte behov for ettervern. Saksbehandler 

skal sammen med ungdommen og nettverket arbeide planmessig med overgangen til 

selvstendighet. Dette arbeidet skal påbegynnes ved konfirmasjonsalder, for å sikre at 
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arbeidet blir gjort grundig, samt gi ungdommen rom for egen refleksjon og medvirkning. 

Bruk arbeidsguiden «For deg som skal gi ettervern» for planlegging av prosessen. 

Arbeidsguiden «Til deg som skal få ettervern» skal skrives ut og gis til ungdommen under 

første møte som omhandler ettervern.».  

Informasjonsbrosjyrene er utarbeidet av landsforeningen for barnevernsbarn, og tilpasset barn 

med omsorgstiltak. 

Barneverntjenesten har brevmaler med informasjon om ettervern. Informasjonsbrevene er 

helt nye, og ikke benyttet i mappegjennomgangen i denne undersøkelsen. Barnevernlederen 

sier at brevene skal brukes i alle nye saker. Barnevernlederen forteller at malene må 

gjennomgås på nytt, da de ikke er gode nok slik de er i dag. Det må komme klart frem hva 

ettervern er, og hva barneverntjenesten kan tilby. Revisor har fått en revidert og godkjent 

versjon av to maler. De nye malene forklarer hva ettervern er, hva hensikten er og lovverket. 

Det er stilt noen kriterier for å motta ettervern i informasjonsbrevet, og gitt eksempler på 

ulike typer ettervern.  

Det er også en egen del om økonomi der det i malen er delt mellom barn med hjelpetiltak og 

barn i fosterhjem. Barn i fosterhjem har mulighet til et etableringstilskudd, garanti for 

depositum og hjelp om ikke lånekassen bidrar. De samme mulighetene har ikke barn som har 

hjelpetiltak. Barnevernlederen sier at skillet er der fordi det er foreldrene som har det 

økonomiske ansvaret for barn som bor hjemme eller fram til de er 18 år, eller til de er ferdig 

med videregående skole. Barnevernlederen henviser til barneloven § 68, og at det er NAV 

som skal yte tilskudd til etablering av barn som har hjelpetiltak. Revisor finner ikke en 

konkretisering av denne ansvarfordelingen i samarbeidsavtalen med NAV. I «Retningslinjer 

for samarbeid mellom barneverntjenesten og NAV-kontoret» står det at ansvarsfordelingen i 

en konkret sak må bero på en individuell vurdering av brukerens behov24.   

 

24 NAV (2016), 4.3 
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I intervju med barnevernlederen kommer det frem at informasjon om ettervern har variert. 

Noen brukere har fått mye informasjon om dette, mens andre ikke har fått informasjon. Det 

kommer frem at barnevernlederen er usikker på hva som finnes av dokumentasjon i mappene, 

og at det kan hende det er gitt informasjon selv om det ikke står mye om hva som er tenkt, og 

konkrete beskrivelser av hva som er snakket om. Barnevernlederen viser til at rutinen sier at 

man rundt konfirmasjonsalder bør begynne å snakke om ettervern, og senest rundt 16 år. 

Rutinen er ny, derfor er det variasjon i hvordan dette er håndtert tidligere.  

Saksbehandlerne er kjent med rutinen, og innholdet i loven om informasjon om ettervern. De 

beskriver at det i det siste har vært mye snakk om ettervern, og hva som er forventet i tiden 

før barnet blir 18 år. De forteller at tidligere kom det mer overaskende på når et barn nærmet 

seg myndighetsalder, og det var ikke alltid alt var på plass til de ble 18 år. Saksbehandlerne 

opplever at det er en tydelig forventning fra ledelsen om at informasjonen skal komme tidlig, 

og at den skal tilpasses den enkelte.  

De ansatte i barneverntjenesten er opptatt av individuelle tilbud, og å tilpasse informasjon og 

tidspunkt etter hva barnet trenger og har planer om. Flere trekker frem at om barnet skal 

fortsette å bo i fosterhjem kan man vente med ettervernarbeidet, men om de skal flytte for seg 

selv er det viktig å begynne tidligere. Saksbehandlerne ønsker å kartlegge hvilke 

fremtidstanker barna har, om deres ønsker er realistiske og hvordan de kan komme dit de 

ønsker. En saksbehandler løfter frem at man kan snakke med barna om dagliglivets 

ferdigheter, det de må kunne for å bo for seg selv, og lage en plan for hvordan man skal jobbe 

mot å bli selvstendig.  

Barnevernlederen sier det skal være mye kontakt i denne perioden før de blir 18 år. 

Barneverntjenesten starter opp i god tid nå, de nye rutinene er gjennomgått og vil brukes 

fremover, det presiseres at barnevernlederen selv har oversikt over alle barna som nærmer seg 

18 år og følger med. En saksbehandler sier det hadde vært greit med en rutine som er 

utformet som en sjekkliste for å sikre at man har gått igjennom alt man skal om ettervern, og 

sikre at barnet kan det de burde. Saksbehandleren forteller at informasjonsbrosjyrene «Til deg 

som skal gi ettervern» være inspirasjon til en kortere mer konkret liste. 
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Mappegjennomgangen viser at det er dokumentert at fem av seks barna med omsorgstiltak 

har fått informasjon om ettervern før de er 18 år. I de fleste tilfeller er det i referatet fra 

oppfølgingssamtalen gjort rede for at ettervern er tatt opp som tema i året før barnet blir 18 

år. Det er ikke spesifisert i referatet hvilken informasjon det gjelder, hva saksbehandleren har 

snakket med barnet om eller hva barnet selv ønsker. Noen steder står det at det er viktig at 

dette tas opp, men revisor finner ikke dokumentasjon på at det er tatt opp. Revisor finner at 

det ofte er en kort setning om ettervern i referatet fra oppfølingsbesøk eller i journalnotat.  

I noen av mappene er ulike relevante tema dokumentert som for eksempel hva barnet tenker 

om fremtiden, hva de ønsker, hva de tenker rundt bolig og ferdigheter. Det er gjort på ulike 

måter i de ulike mappene, og ettervern er ikke nevnt spesifikt.  

Det er et skille i mappene mellom barna som har omsorgstiltak, og de som har hjelpetiltak. I 

de seks mappene som er undersøkt der barn har hjelpetiltak finner ikke revisor 

dokumentasjon på at ettervern er tatt opp som tema. Ingen av de undersøkte mappene der 

barn har hjelpetiltak har det frem til de er 18 år, tiltakene er avsluttet når barna var mellom 

14- 17 år.  

I spørreundersøkelsen svarer de 12 brukerne følgende: 

 

To av fem av de som har fått informasjon om ettervern svarer at de er fornøyde med 

informasjonen, at de fikk den i god nok tid og at de forsto hva ettervern var.  
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Revisor finner ikke informasjon om ettervern på kommunens nettside. Barnevernlederen er 

ikke sikker på om det finnes, men at det er noe som er ønskelig at de har.  

5.1.3 Vurdering av ettervern 

Kriterie: 

3. Barneverntjenesten i Meløy kommune skal gjøre en grundig vurdering om ettervern er 

aktuelt. 

I prosedyre for ettervern står det følgende:  

«Saksbehandler skal når ungdommen er 15/16 år drøfte behov for ettervern.»  

«Ungdommer som har tiltak gjelder (ungdom som barneverntjenesten har omsorgen for og 

ungdom som har hjelpetiltak) fra barneverntjenesten skal i god tid før de fyller 18 år få 

avklart om de skal ha tiltak, og eventuelt hvilke tiltak de kan forvente etter fylte 18 år. 

Barneverntjenesten er ansvarlig for det faglige innholdet i tilbudet. Det innebærer at 

ungdommen ikke kan forvente å få tiltak som barneverntjenesten ikke vurderer som 

hensiktsmessige. Avslag eller videreføring av tiltak begrunnes ut fra barnevernfaglige 

vurderinger, og hensynet til barnets beste.».  

De ansatte i barneverntjenesten mener det er viktig å snakke med barna, og hva de ønsker 

fremover. Hvis de ikke vet hva ettervern er må saksbehandleren forklare ettervern på en god 

måte, og hvordan barneverntjenesten kan bistå. Om det er noen som ikke ønsker ettervern 

skal barneverntjenesten diskutere dette nøye med barnet for å finne ut om det virkelig er det 

de vil. Bare det å være der om man ønsker å ha noen å snakke med, være med på møter og 

lignende. Barnevernlederen sier at barneverntjenesten ikke har ansvar for brukerne når de er 

blitt 18 år, men at de kan være en å snu seg til hvis noe blir vanskelig. Det er viktig å unngå at 

det blir et for skarpt skille, og at de plutselig må klare seg helt alene. En saksbehandler sier at 

en av de største utfordringene er ensomhet med tanke på begrenset nettverk, derfor er 

avklaringer rundt familie og nettverk viktig. 
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Det er gjennomgående i intervjuene at alle får tilbud om ettervern, men da er det implisitt 

snakk om barn med omsorgstiltak. De ansatte mener at alle de som ønsker ettervern får det. 

Saksbehandlerne vet at barn med hjelpetiltak kan ha ettervern, men sier at det ikke har vært 

like mye fokus på det. Ved spørsmål rundt dette er svaret at barneverntjenesten ikke har hatt 

noen med hjelpetiltak opp til 18 år de siste årene, heller ikke søknader om ettervern er 

kommet inn. Derfor har det vært mindre relevant. Barnevernlederen sier at det i større grad er 

foreldrenes ansvar å følge opp og bidra når barnet har hjelpetiltak. En saksbehandler forteller 

at mange av barna ikke er så begeistret for barneverntjenesten, og ønsker eller trenger ikke 

hjelp. Noen ganger er andre tjenester koblet inn, og barneverntjenesten får ingen rolle lengre. 

En saksbehandler opplever at det kan være vanskeligere å gjøre vurderingen når barn har 

hjelpetiltak, men vet ikke hvorfor.  

Basert på mappegjennomgang har barneverntjenesten vurdert behov for ettervern for alle 

barn som har omsorgstiltak, vurderingen er gjort rede for i enkeltvedtaket om tiltak etter 18 

år, vurderingene er bygget på hva barnet selv ønsker. I flere av dokumentene som er 

journalført står det at barneverntjenesten i god tid før barnet blir 18 år skal det vurderes behov 

for videre oppfølgning, men revisor har ikke funnet slike vurderinger i forkant av 

enkeltvedtaket om tiltak i noen av mappene. Revisor finner ingen vurdering av ettervern i 

mappene til barna med hjelpetiltak.  

5.1.4 Krav ved innvilget ettervern 

Kriterie: 

4. Ved vedtak om innvilget ettervern skal barneverntjenesten i Meløy kommune utforme 

en tiltaksplan sammen med barnet, tiltaksplanen skal evalueres regelmessig og endres 

ved behov. 

I prosedyre for ettervern står det følgende:  

«Ungdommen må skriftlig samtykke til ettervern. Samtidig med at det fattes vedtak, må det 

utarbeides en etterverns plan (§ 4-15) sammen med ungdommen som beskriver innholdet i 
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ettervernet. Tiltaket skal være tidsavgrenset til 1 år og skal evalueres minimum fire ganger pr 

år25. Vedtak om ettervern kan endres eller forlenges ved behov.» 

I kommunens temaplan for ettervern er en årsplan skissert, der foreslås det at 

barneverntjenesten i perioden mellom januar og mars evaluerer ettervernkontrakten. I 

brevmalene med informasjon om ettervern til barn og foresatte står det at barneverntjenesten 

ved innvilget ettervern skal fatte vedtak om ettervern, lage en ettervernkontrakt samt lage en 

tiltaksplan i tett samarbeid med barnet. Malen for avtalen om ettervern kan lages kun mellom 

barnet og barneverntjenesten, eller mellom barnet, barneverntjenesten og fosterforeldre. 

De ansatte i barneverntjenesten sier at vanlige etterverntiltak er økonomiske tiltak, og 

veiledning. Ofte er dette i sammenheng med flytting på hybel og skolegang. 

Barneverntjenesten skal legge til rette for hvert enkelt barn. Det trekkes frem i intervjuene at 

man ofte må gi barnet litt tid til å tenke over hva de trenger. De ansatte beskriver at det 

tidligere har vært mange løse tråder, og ulikheter rundt økonomiske utbetalinger. Det har vært 

en utfordring som man har ønsket å rydde opp i. 

Saksbehandlerne forteller de at barnet må samtykke for å ha ettervern. Et samtykkeskjema 

skal dokumentere samtykket om ettervern, og legges ved sakspapirene. Saksbehandlerne 

oppfatter at de fleste takker ja til ettervern. De ansatte er klar over at barneverntjenesten skal 

fatte et vedtak for de som skal ha ettervern, og lage en tiltaksplan der man blir enig med 

barnet om klare mål og tiltak. Barnevernlederen sier at barneverntjenesten ikke hadde gode 

nok tiltaksplaner tidligere, der det var uklare målsetninger og tiltak. Barnevernlederen ønsker 

at de skal begynne å stille krav i tiltaksplanene om at de for eksempel skal ta telefonen, at de 

skal delta på møtene og følge undervisningsopplegget om de går på skole.  

De ansatte sier at tiltaksplanene skal evalueres inntil fire ganger i året for å se hvordan de 

fungerer. Saksbehandlerne mener det er viktig at barnet er involvert og tar del i planene, 

tiltakene, og evalueringene. En saksbehandler sier:  

 

25 I den første prosedyren revisor mottok sto det to ganger pr år. 
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«Vi kan ha så mange planer og avtaler som vi bare vil, men hvis ungdommen ikke tar 

del i det er det bortkastet.». 

I intervjuet sier barnevernlederen at ettervernstiltakene som regel er vedtak som varer et år 

om gangen, og gjennom tiltaksplanen evalueres tiltakene regelmessig. Det er veldig 

individuelt hvor lenge ettervern varer, noen må ha tiltak frem til 25 år, mens andre ikke. Det 

kommer an på hvilken situasjon barnet er i. Noen økonomiske tiltak kan for eksempel gradvis 

erstattes når brukeren får jobb, men det betyr ikke at oppfølgningen skal opphøre. Mange 

brukere ønsker ettervern kun en kort periode, deretter vil de klare seg selv. Saksbehandlerne 

bekrefter dette. Det blir en naturlig overgang der brukeren blir mer selvstendig, og ikke 

trenger eller ønsker oppfølgningen lengre. 

Basert på mappegjennomgangen har alle barn som har hatt ettervern fått tilsendt et 

enkeltvedtak om innvilget ettervern, brevet er sendt til barnet selv og barnets beste er vurdert. 

Det er kun barn som har omsorgstiltak som har hatt ettervern i utvalget. Det er en av mappene 

der barnet har takket nei, der er ikke barnet blitt 18 år enda, og vedtak er enda ikke sendt. I 

den mappen er det dokumentert at barnet ikke ønsker ettervern. I de andre mappene er det 

dokumentert at barnet samtykker til ettervern i vedtaket, i en sak er underskrevet 

samtykkeerklæring lagt ved i mappen. I en annen sak er samtykke dokumentert i tiltaksplanen 

som barnet skriver under på.  

Alle barna som har mottatt ettervern har hatt tiltaksplan, og den har blitt evaluert sammen 

med barnet. Vurderingene som er gjort er dokumentert, og noen ganger har tiltakene endret 

seg i perioden med bakgrunn i hva barnet selv ønsker og endringer i situasjonen for barnet. I 

rutinen skal tiltaksplanen evalueres 4 ganger i året, det er ikke gjort systematisk – noen er 

evaluert en gang og andre flere ganger i året.  

I spørreundersøkelsen blant brukerne svarer 8 av 12 at de vet at de må samtykke for å få 

ettervern. Av de fem som svarer at de har mottatt ettervern i undersøkelsen er det to som 

svarer de ikke har fått brev om at de skulle få ettervern. Resterende tre svarer at det er uvisst 

om de har fått brev. Fire av fem svarer at de fikk en egen tiltaksplan, mens en svarer «vet 

ikke».  
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5.1.5 Avslutning av tiltak og kontakt etter et år 

Kriterie: 

5. Ved vedtak om opphør eller avslag på søknad om tiltak etter fylte 18 år skal 

barneverntjenesten i Meløy kommune fatte et enkeltvedtak. Ved opphør skal det også 

informeres om muligheten til å ombestemme seg. Enkeltvedtaket skal inneholde 

følgende: 

• Begrunnelse med bakgrunn i barnets beste 

• Informasjon om klagegang, klagefrist og klageinstans 

I prosedyre for ettervern står det følgende:  

«Dersom en ungdom takker nei til ettervern, eller ettervernet opphører, eller kommunen 

avslår et bestemt tiltak, skal det fattes et vedtak som begrunnes ut fra hensynet til barnets 

beste jfr § 4-1. Vedtaket skal inneholde en grundig vurdering av ungdommens behov.» 

«Vedtak knyttet til avslag på søknad om ettervern eller vedtak om avslutning av ettervern kan 

påklages til Fylkesmannen26.»  

«Dersom ungdom har takket nei til ettervern, skal de informeres om at de kan ta kontakt med 

barneverntjenesten dersom de ombestemmer seg.» 

Barneverntjenesten i Meløy kommune har en mal for enkeltvedtak, den er av generell 

karakter. I vedtaket skal det blant annet dokumenteres: «Barnets mening», «Vurdering av 

barnets mening» og «Barneverntjenestens vurdering». Det er ikke informasjon om mulighet 

for å angre seg hvis bakgrunnen for vedtaket er at barnet ikke ønsker ettervern, samt 

informasjon om at barneverntjenesten etter et år vil ta kontakt for å høre om de har 

ombestemt seg. Vurderingen av barnets beste er ikke nevnt som eget punkt i malen, men kan 

 

26 Statsforvalteren fra 2021 
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inngå i et av de overnevnte punktene. Barnevernlederen viser til at det skal gjøres en 

vurdering av barnets beste. Det gis informasjon om klagemuligheter i malen.  

Saksbehandlerne forteller at når tiltak skal opphøre er det første som gjøres å ta en samtale 

med brukeren for å snakke om hva som skjer videre, og la de komme med innspill. De får 

beskjed om at det kommer et vedtak om at tiltakene avsluttes, og at de kan klage på vedtaket. 

Saksbehandlerne sier at de skal dokumentere det barnet har sagt, og gjøre en vurdering av 

ønskene opp mot behovene til barnet. Selv om barnet ikke ønsker tiltakene, kan det være et 

behov – og motsatt. Saksbehandlerne mener det kan være vanskelige vurderinger, og 

krevende å ikke vite om vurderingene som blir gjort er riktige.  

Alle som er intervjuet kjenner godt til rutinene om at enkeltvedtak skal fattes, og de sier de 

bruker malen for enkeltvedtak som inneholder informasjon om klageadgang. Klageprosessen 

er kjent blant de ansatte. De beskriver at grunnlag for å avslutte tiltak er når 

barneverntjenesten ikke lengre har noen rolle, og barnet er selvstendig eller blir ivaretatt av 

andre instanser. Hvis andre tjenester ivaretar barnet, kan tiltaket avsluttes mot barnets vilje.  

I intervjuene med de ansatte kommer det frem at Meløy kommune sjelden får søknader om 

tiltak. Det er ingen søknader om ettervern i de mappene som er undersøkt. 

Basert på mappegjennomgangen er ettervern avsluttet i 3 av 6 mapper som er undersøkt der 

ettervern er gitt. I to tilfeller pågår ettervern enda og det siste er barnet enda ikke blitt 18 år. 

Når barneverntjenesten har avsluttet ettervernet har det blitt sendt ut enkeltvedtak om opphør 

av tiltak, brevet er sendt til barnet og klageinformasjon er gitt. I en av sakene er vedtaket 

klaget inn til statsforvalteren av fosterforeldre, der har barnet selv ikke ønsket å avslutte 

ettervernet. Statsforvalteren har opprettholdt vedtaket gjort av barneverntjenesten. 

Barnevernlederen oppgir at dette er den eneste klagen på ettervern de siste årene. I to av 

sakene er det gjort vurderinger av barnets beste, den siste saken har man ikke klart å få 

kontakt med barnet, og det er derav gjort en vurdering om at tiltakene ikke lengre er 

nødvendig med bakgrunn i at barnet klarer seg selv. 

I spørreundersøkelsen blant brukerne er det 7 av 12 som har respondert som sier de ikke har 

hatt ettervern. To brukere ønsket ikke ettervern og takket nei. En svarer at barneverntjenesten 
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mente det ikke var behov for ettervern, og to svarer at de ikke visste om muligheten. En 

kjenner ikke til begrunnelsen, den siste skriver at det ikke har vært en god opplevelse og 

derfor ønsket ikke vedkommende noe mer med barneverntjenesten å gjøre.  

Kriterie: 

6. Barneverntjenesten i Meløy kommune skal etter ett år kontakte barnet som tidligere 

har takket nei for å høre om de likevel ønsker ettervern. 

I prosedyre for ettervern står det følgende:  

«Senest 1 år etter at en ungdom på 18 år har takket nei til ettervern, skal barneverntjenesten 

ta kontakt med ungdommen for å drøfte behov for og/ eller tilbud om ettervern.»  

Det påpekes også i brevmalen med informasjon om ettervern til barna og foresatte. Teksten 

henvender seg til barnet, og sier litt mer om mulighetene som finnes:  

«Du kan ombestemme deg dersom du først takker nei til ettervern. Da kan du kontakte 

barneverntjenesten igjen, og barneverntjenesten vil vurdere om du har rett til ettervern.».  

Barnevernlederen og saksbehandlerne vet hva som står i rutinen, og at de kjenner til 

lovverket på området. Barnevernlederen presiserer at barnet også kan ta kontakt med 

barneverntjenesten både før og etter et år har gått ved behov. I praksis sier barnevernlederen 

at hvis barnet har takket nei, så har kontakt etter et år noen ganger blitt fulgt opp. Hvis andre 

instanser gir dem god oppfølging, og barneverntjenesten ikke lengre har noen rolle har det i 

noen tilfeller ikke blitt gjort. Barnevernlederen mener de er ivaretatt av andre i slike tilfeller.  

I intervjuene med de ansatte kommer det frem at barneverntjenesten ikke har et system for å 

sikre at saksbehandlerne tar kontakt etter et år, og de ønsker at det var et varsel i 

fagprogrammet familia. Barnevernsleder skal ta kontakt med familia for å etterspørre dette. 

Etter barnevernsleder syn fungerer ikke løsningen slik den er i dag med tanke på risiko for 

ulikheter i saksbehandlingen, det beskrives som utilstrekkelig. Revisor får i juni 2021 

informasjon fra barnevernlederen om at det er opprettet et varsel i den nye versjonen av 
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familia27 12 måneder etter en ungdom har takket nei til ettervern. Barnevernlederen er ikke 

sikker på at kontakten etter et år i tidligere saker er dokumentert. Noen ganger er det tatt en 

telefon til barna, og hvis ikke det har vært behov for oppfølgning har ikke dette blitt 

journalført. 

I mappegjennomgang er det et relevant tilfelle der det er gitt informasjon om at barnet kan 

ombestemme seg, og at barneverntjenesten vil ta kontakt etter et år for å høre hvordan det 

går. Revisor finner ikke dokumentasjon på at brukeren ble kontaktet etter ett år. Det er også 

orientert om denne muligheten for barnet som har takket nei som enda ikke er 18 år. 

I spørreundersøkelsen blant brukerne er det to som svarte «jeg ønsket ikke ettervern, og 

takket nei». Den ene av disse svarer nei både på spørsmål om at det er gitt informasjon om at 

vedkommende kan ombestemme seg, og om noen fra barneverntjenesten har tatt kontakt i 

ettertid. 

5.1.6 Medvirkning 

Kriterie: 

7. Barneverntjenesten i Meløy kommune skal dokumentere medvirkning. 

I prosedyre for ettervern står det følgende:  

«Ungdoms rett til medvirkning har sitt grunnlag både i barnekonvensjonen, barnevernloven 

og sosialtjenesteloven. Ungdom er selv opptatt av betydningen av å bli hørt og at barnevernet 

har tid til å lytte. Deres framtidsdrømmer og håp har betydning for hva de ønsker og hvordan 

de møter overgangen til voksenlivet. Medvirkning er ikke bare en rettighet. Det er også et 

nødvendig grunnlag for at det tiltaket som blir iverksatt fungerer etter sin hensikt.»  

 

27 Den nye versjonen er tatt i bruk fra 09.06.21 
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Meløy kommune også en prosedyre for barns medvirkning. I brevmalen til barnet og foresatte 

med informasjon om ettervern står det barnet skal være med på å finne ut om de trenger og 

ønsker ettervern, og konkrete mål til ettervernkontrakten.  

I intervjuene med alle de ansatte i barneverntjenesten kommer det frem at medvirkning er et 

viktig moment i vurderingen av tiltak generelt. Det gjelder også ved vedtak og utforming av 

tiltaksplan. Det legges stor vekt på det barnet selv ønsker. En som er intervjuet, sier følgende:  

«Vi stiller alltid spørsmålet «Hva ønsker du?» for å klargjøre hva barnet vil. Tenker 

de at de trenger hjelp, og hva som skal til for at ting blir best mulig for dem. «Er det 

noe vi kan hjelpe deg med for å nå drømmene dine?» Vi bidrar gjerne der.».  

En annen saksbehandlere sier at dokumentasjon av hva barnet ønsker er en forventning fra 

leder, og at det skal gjøres slik at det skal være greit å få et overblikk over saken ved å se på 

det som er gjort tidligere. De ansatte i barneverntjenesten er veldig opptatt av å få fram at det 

gjøres individuelle vurderinger. 

Barnevernlederen sier at alt skal gjøres sammen med barnet, at man skal bli enig på et 

oppfølgningsbesøk eller i en samtale om ettervern om hva de ønsker, og de skal skrive under 

på tiltaksplanen. Gjennom dette viser de aktivt at de er enig i hva som står der. Når det blir 

gjort sammen med brukerne går det som regel greit. Hvis barnet har store utfordringer, og 

ikke kan samtykke, er det en annen sak. Barnevernlederen sier det kan være vanskelig, men 

da må man ta en vurdering av barnets behov og sikre at de er med på møtene. Man snakker 

grundig med dem både om tiltaksplanen og andre ting, dermed blir de tatt med i prosessen.  

Basert på mappegjennomgangen er medvirkning godt dokumentert i mappene spesielt når det 

gjelder barn som har omsorgstiltak. Det barna sier at de trenger og ønsker er dokumentert og 

vist til i vurderinger som er gjort og evalueringene av tiltaksplanene. I sakene der barn har 

hjelpetiltak er det ikke like entydig. Det står i noen av avslutningsbrevene /enkeltvedtakene 

som er undersøkt at man ikke har snakket med barnet, noen ganger er det snakket kun med 

foreldrene eller andre instanser som følger opp barnet.  
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I spørreundersøkelsen blant brukerne er det litt varierende, og manglende svar fra noen 

respondenter. Det er ikke entydig at de føler seg hørt. Av de fem som har hatt ettervern svarer 

to at de er veldig enig i at de fikk være med å bestemme tiltakene i tiltaksplanen selv. Tre 

føler seg hørt når tiltaksplanen ble laget, og er veldig enig i at de fikk være med å evaluere 

tiltakene. Det er to som svarer at de mener tiltakene ikke varte lenge nok. 

5.1.7 Hvis barnet flytter 

Kriterie: 

8. Barneverntjenesten i Meløy kommune er ansvarlig for ettervern selv om barnet flytter 

fra kommunen. 

I prosedyre for ettervern står det følgende:  

«Dersom en ungdom på ettervern flytter til en annen kommune, er det fortsatt 

fraflyttingskommune som har ansvaret for å opprettholde eller tilby ungdommen ettervern.» 

Det påpekes også i brevmalen med informasjon om ettervern. 

De ansatte i barneverntjenesten sier at flere av brukerne som har ettervern flytter til andre 

steder i landet, og at det er Meløy kommune som skal ivareta dem selv om de flytter. 

Barnevernlederen sier det kan være vanskelig med de som flytter langt bort fra kommunen, 

og at det har vært tilfeller der det har blitt veldig krevende å følge opp barnet. Det fungerer 

når det er kommuner i nærheten, men kan være vanskelig når avstanden blir lang. 

Barnevernlederen mener det er viktig med tett kontakt, det å miste relasjonen til brukeren kan 

føre til enda mer utfordringer på sikt. Barnevernlederen sier de har lært masse av slike saker, 

og at det er et område som barneverntjenesten må jobbe mer med. 

Basert på mappegjennomgang har tre av seks av de som har eller har hatt ettervern flyttet til 

en annen kommune. Det er ikke funnet noen indikasjoner på at saksbehandlingen gjøres på en 

annen måte, det er møter der tiltaksplanen evalueres på samme måte som i de andre sakene.   
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5.1.8 Tiltak fra andre tjenester 

Kriterie: 

9. Barneverntjenesten i Meløy kommune bør ved behov bistå barnet i kontakt og med 

koordinering av tiltak i andre deler av hjelpeapparatet. 

10. Hvis tiltak etter barnevernloven opphører etter fylte 18 år skal barneverntjenesten i 

Meløy kommune vurdere behovet for tiltak eller tjenester som ligger under andre 

lover. Ved behov for tiltak skal barneverntjenesten i Meløy kommune informere de 

øvrige tjenestene, og bistå med å finne aktuelle tiltak. 

I prosedyre for ettervern står det følgende:  

«Dersom ungdom etter fylte 18 år også har behov for tiltak som hører under andre tjenester 

og lovverk, har barneverntjenesten et særlig ansvar for å bistå ungdommen i kontakt med 

disse (NAV, tildelingskontoret, miljøtjenesten, psykisk helse - og rustjenesten).» 

I malen med informasjon om ettervern står det følgende:  

«Når du er over 18 år og ikke har egen inntekt gjennom arbeid, så har du rett til økonomisk 

ytelse fra NAV. Barneverntjenesten kan være behjelpelig med å opprette kontakt med ditt 

lokale NAV kontor.» 

I samarbeidsavtalen mellom barneverntjenesten i Meløy kommune og NAV Meløy, 

underskrevet 18.11.20, understrekes ansvaret og oppgavene for hver enhet, samt hvordan de 

skal styrke samarbeidet. Det er avtalt faste samarbeidsmøter, fire møter er planlagt i 2021, der 

det i det siste møtet i året skal gjennomføres en revidering av samarbeidsavtalen. 

Barnevernlederen bekrefter at samarbeidsmøtene til nå er avholdt etter planen. Et eget avsnitt 

om samtykke gjelder muligheten tjenestene har til å dele opplysninger hvis barnet godtar det. 

Det er også et eget avsnitt om ettervern i avtalen der et grenseskille trekkes opp mellom 

tjenestene. Det står blant annet at barneverntjenesten har hovedansvaret, og er koordinerende 

enhet så lenge brukeren har ettervern. Begge kan ha ansvar for barn med etterverntiltak, det 

er kun der det er behov NAV involveres.  
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De ansatte i barneverntjenesten sier at samarbeidet med NAV fungerer fint. Det er klarere 

hvem som skal gjøre hva, og tettere kontakt med NAV som gjør det lettere å samarbeide. Det 

er også kommet inn en ungdomskoordinator i NAV som jobber tett sammen med 

barneverntjenesten. Barnevernlederen sier at det kan være vanskelig noen ganger fordi det 

kan ta lang tid å få svar fra NAV på henvendelser, og at det kan bli litt vakuum i fra 

barneverntjenestene sine tilbud ikke lengre er aktuelle til NAV skal ta over. Barnevernlederen 

forteller at barnet skal følges opp til samarbeidet med NAV er på plass.  

Barnevernlederen sier det er de som tar kontakt med NAV sammen med brukeren. Til nå har 

de gjort det en eller to ganger, og det har fungert greit. De andre ansatte bekrefter det 

barnevernlederen sier om samarbeidet med NAV, og at de som barneverntjeneste føler en 

forpliktelse til å følge opp barna helt til NAV har tatt over i slike saker. En saksbehandler sier 

at det er barna som er den tapende part om både NAV og barneverntjenesten sier at det ikke 

er deres ansvar å følge opp barnet. I intervjuene trekkes det frem at det er i perioden når 

barnet går fra skole/utdanning til jobb det er relevant å koble på NAV fordi de har mange 

flere tiltak og verktøy enn barneverntjenesten.  

I intervjuene løfter de ansatte frem at når de gjør vurderinger av hva barnet trenger, må de 

også vurdere om barnet trenger tiltak fra andre tjenester. De spør barna hva som er 

utfordringene i livet deres, og bistår gjerne i kontakt med andre tjenester. Flere av de ansatte 

beskriver at det er viktig at brukeren deltar på dialogen med andre tjenester fra start, og at 

man har samtykke for å bistå i kontakten. Barnevernlederen sier det er en del av læringen for 

å ta ansvar for seg selv og bli selvstendig. Barneverntjenesten kan gjøre det sammen med 

dem, men de burde være med og høre det som blir sagt slik at de har mulighet til å komme 

med innspill. Barnevernlederen forteller at når barn har hatt en saksbehandler i 10 år er det 

ikke bare å kutte kontakten tvert, det må gjøres individuelle vurderinger. Det koster ikke 

barneverntjenesten noe ekstra å være en samtalepartner, og å være et menneske som kan gi 

trygghet hvis det er behov – det er jobben til barneverntjenesten.  

Barnevernlederen sier det kan oppstå utfordringer i arbeidet med ettervern der det er meget 

komplekse saker, og kanskje spesielt der det er mange inne som skal samarbeide om det beste 

for barnet. Internt i kommunen kan det være vanskelig hvis barnet har eller burde bli utredet 
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for en diagnose, og barneverntjenesten ikke sitter på den kunnskapen. Barnevernlederen sier 

at det noen ganger er utfordrende å få til en dialog internt med miljøtjenesten slik at barna får 

den oppfølgningen de har krav på. Det er en sammensatt problemstilling, men for å få bistand 

til miljøtjenester for barnet må de ha en diagnose som ikke barneverntjenesten har 

kompetanse til å utrede.  

En saksbehandler trekker frem at hvis et barn for eksempel trenger psykolog kan ikke 

barneverntjenesten ha denne oppgaven, da må barnet få tilbud om psykolog. Saksbehandleren 

sier: 

«Vi må gå noen runder for å bli enig. Man vil det samme, men veien dit er det ulike 

meninger om».  

Barnevernlederen sier at man arbeider for en tettere dialog. Kommunalsjefen for oppvekst 

bekrefter at det har det vært utfordringer knyttet til samarbeidet internt i kommunen, spesielt 

med BUP og habiliteringstjenesten. Samarbeidet med BUP har blitt bedre, men utfordringene 

knyttet til habiliteringstjenesten må arbeides mer med. Kommunalsjefen for oppvekst sier at 

Meløy kommune ønsker å bedre samhandlingen når det gjelder barn som har utfordringer. 

I mappegjennomgangen kommer det frem at det er gitt informasjon om andre tjenester, og 

hjelp til å kontakte andre tjenester for alle barna som har hatt ettervern. Flere av barna har 

møter med tverrfaglige team, og det er omfattende dokumentasjon fra andre tjenester. Det er 

dokumentert hvordan barna kobles opp mot andre instanser som kan hjelpe dem videre når 

barneverntjenesten avslutter tiltakene. I mappene for barna som har hjelpetiltak er BUP i to 

av seks mapper koblet inn, og det er dokumentert at de har det videre ansvaret for 

oppfølgningen av barnet. Revisor finner ikke at det er dokumentert vurderinger som 

saksbehandler har gjort om behov i noen av mappene.   
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I spørreundersøkelsen har brukerne svart følgende på et av spørsmålene: 

 

En av brukerne i undersøkelsen kommenterer følgende:  

«Avslutting av ettervernet ble gjort noe brått og uten tilstrekkelig hjelp til å komme i 

kontakt/ bli overført til NAV med tanke på økonomisk hjelp. Førte til en god del stress 

og «krangling» med NAV. Kunne trengt mer bistand fra barnevern med 

kommunikasjon med NAV, og NAV var vanskelig å forholde seg til i perioder.» 

5.1.9 Individuell plan 

Kriterie: 

11. Hvis barnet har behov for langvarige og koordinerte tiltak skal barneverntjenesten i 

Meløy kommune bidra til å utarbeide en individuell plan for å gi et helhetlig tilbud. 

Individuell plan nevnes ikke i prosedyre for ettervern eller annen dokumentasjon om 

ettervern som revisor har fått fra Meløy kommune. 

Barnevernlederen sier at barneverntjenesten ikke har individuell plan for noen barn som de 

arbeider med nå, og det har vært få barn generelt. De andre ansatte har heller ikke noen 

erfaringer med tilfeller der barn har hatt individuell plan i kommunen. Alle de ansatte 

henviser til tildelingskontoret som vurderer søknadene om individuell plan i Meløy 

kommune. De sier det er barnet eller foreldrene som søker om individuell plan. 
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Barneverntjenesten kan få ansvar for å utarbeide individuell plan dersom de som er nærmest 

barnet, og kan bli bedt om å delta som part.  

Kommunalsjefen for oppvekst sier at Meløy kommune har stort utviklingspotensial med 

tanke på forvaltningen av barn og unges individuelle planer. Han sier de ikke har gode nok 

systemer og rutiner for å forvalte dette i dag. Oppnevning av koordinator og drift av 

individuell plan er noe tilfeldig og lite strukturert. Kommunalsjefen sier at målet er at 

modellen Meløy kommune lager gjennom «I lag førr ungan» også skal ivareta ansvars- og 

oppgavedelingen for arbeidet med individuell plan. 

Basert på mappegjennomgangen finner man ingen med individuell plan. Det er flere av 

mappene som er undersøkt der mange tjenester er involvert, og det er opprettet et tverrfaglig 

team der referater fra samhandlingsmøter er dokumentert. En saksbehandler sier det er en 

grundigere gjennomgang av barnets behov, og bedre samordning gjennom individuell plan 

enn møter i tverrfaglige team.  

Alle som har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, har rett til å få 

utarbeidet en individuell plan. Det er lovfestet at barneverntjenesten har en selvstendig plikt 

til å vurdere om barnet har behov for individuell plan, og ta initiativ til å starte arbeidet med 

individuell plan om det er nødvendig28. 

5.1.10 Tilfredsstillende ettervern i Meløy kommune 

Revisor har også spurt kommunalsjefen for oppvekst, barnevernlederen, resterende ansatte i 

barneverntjenesten og brukere som har eller har hatt barnevernstiltak om de mener ettervernet 

i Meløy kommune er tilfredsstillende. Dette henger tett sammen med problemstillingen, og 

uavhengig av om kriteriene er oppfylt er opplevelsen til kommunens ansatte og spesielt 

brukerne av tjenesten viktig for undersøkelsen.  

 

28 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (2019) 
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I intervjuene sier både barnevernlederen, og saksbehandlerne, at mye er kommet på plass når 

det gjelder ettervern de siste årene. Det er tidligere ikke jobbet så mye med ettervern, og det 

er mye som ikke er gjort slik det burde. Barnevernlederen sier at for de barna det ikke er 

jobbet strukturert med har det ikke fungert slik det skal. Barnevernlederen mener at dette har 

fungert veldig bra for de som har hatt ettervern de siste årene. Kommunalsjefen for oppvekst 

mener at det er fokus på kvalitet i hele barneverntjenesten, også med tanke på 

ettervernsområdet. 

Brukerne svarer følgende på noen av spørsmålene i spørreundersøkelsen: 
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De fem brukerne som har mottatt ettervern ble spurt hvor enig eller uenig de var i påstanden 

«Jeg er fornøyd med ettervernet jeg fikk fra barneverntjenesten», svarene vises under: 

 

I spørreundersøkelsen fikk brukerne mulighet til å komme med kommentarer. For å gi en 

forståelse av brukernes opplevelse av tjenesten har vi tatt med noen av disse kommentarene: 

«Veldig varierende oppfølging/behandling utfra hvilken saksbehandler jeg har hatt. 

Svært fornøyd med noen, svært misfornøyd med andre. Veldig mye har vært en 

«kamp», noe som i lengden er slitsomt når du må sloss for rettighetene dine, har ofte 

følt at jeg ikke får riktig informasjon eller den fulle sannheten.» 

«Barnevernet i Meløy kommune fungerer ikke.» 

«Annet enn «feilvurderingene» har de vært til stor hjelp og flinke i jobben sin. 

Generelt god oppfølging og flinke mennesker.» 

«Det jeg og min familie ble utsatt for var urimelig og umenneskelig. De var der som 

en belastning og ikke til hjelp.» 

«Håper bare at barnevernet tar bedre tak i framtiden og leser situasjonen bedre» 

«Det må bli bedre opplæring av barnevernets ansatte med tanke på kommunikasjon 

og hvordan man skal behandle psykisk syke barn.» 
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6 Revisors vurdering 

6.1 Vurderinger 

6.1.1 Rutiner 

Kriterie: 

1. Meløy kommune skal ha nødvendige rutiner for ettervern. 

Revisor finner at barneverntjenesten i Meløy kommune har nødvendige rutiner for ettervern, 

og en internkontroll som fungerer. Revisor har noen merknader til innholdet i noen av 

dokumentene, både under dette kriteriet og under noen av de andre kriteriene. 

Rutinen «Prosedyre for ettervern» er overordnet, og inneholder de momentene som er viktig i 

henhold til regelverket. Det står hva som skal gjøres, men revisor ser at det noen steder ikke 

er presisert hvordan. Ifølge «Internkontroll for barneverntjenesten i Meløy kommune» skal 

rutinene beskrive hvordan arbeidsoppgavene skal gjøres. Revisor mener en bedre 

konkretisering av flere områder innen ettervern kan være positivt for å sikre lik 

saksbehandling. Vi kommer tilbake til dette under kriteriene nedenfor. 

Det er positivt at det i «Prosedyre for ettervern» vises til informasjonsbrosjyrene fra 

landsforeningen for barnevernsbarn «For deg som skal gi ettervern» og «Til deg som skal få 

ettervern». Informasjonsbrosjyrene er dog rettet mot barn som har omsorgstiltak. Denne 

tilpasningen bør barneverntjenesten være oppmerksom på i bruken av 

informasjonsbrosjyrene. 

Årshjulet i «Kvalitetssikring av ettervern» inneholder en del momenter som er viktig i 

arbeidet med ettervern, men er kun tilpasset barn med omsorgstiltak. Ettervern er også 

perioden frem mot 18 år, og forberedelsene til voksentilværelsen. Revisor viser til forslag 

som kom fra en av saksbehandlerne om en rutine som omfatter en liste over momenter som 

skal tas opp i arbeidet med ettervern, både med tanke på tematikk som skal diskuteres og 

egenskaper man må undersøke om barnet har for å klare seg selv. Det vil kunne gi mer lik 

oppfølging, og en helt klar oversikt til saksbehandlerne om hva de skal vektlegge i tiden før 
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barnet blir 18 år. Den kan være inspirert av informasjonsbrosjyrene «For deg som skal gi 

ettervern», men også tilpasses barn med hjelpetiltak.  

Malen for enkeltvedtak kan etter revisors vurdering ha en egen versjon som er spesielt 

tilpasset ettervern. For å sikre at barneverntjenesten gjør en vurdering av barnets beste bør det 

være et eget punkt i malen. På den måten vil ikke vurderingen være avhengig av hver enkelt 

saksbehandler. Annen relevant informasjon om kontakt med barneverntjenesten, og at barnet 

vil bli kontaktet etter et år kan også foreligge som standardtekst i vedtaket for de det gjelder. 

Revisor oppfatter informasjonen om klage som god og klar.  

Revisor bemerker at de første rutinene som forelå ikke var datert, de fleste ble senere levert 

med dato og godkjenning fra leder. Det var også da et eget sted i dokumentet der revidering 

skulle dateres. Barneverntjenesten bør sikre at alle dokumentene i kvalitetssystemet er datert, 

og at det kommer frem når de senest var gjennomgått. Ifølge internkontrollen i kommunen 

skal planene evalueres årlig og ved behov, det kan med fordel foreligge en konkret plan for 

årlig revidering i tillegg til det kontinuerlige arbeidet. Avvik som meldes inn kan brukes til 

læring og endring av rutiner. I intervjuene kommer det frem at det hele tiden diskuteres 

endringer i rutinene. Samtidig trekker noen frem at det må innarbeides mer i teamene, og 

være en praksis med tanke på oppdatering internt når rutiner endres. 

Generelt oppfatter revisor at kunnskapen om ettervern, regelverk og rutiner er gode hos de 

ansatte. Revisor mener det har skjedd mye bra den siste tiden i barneverntjenesten, og at 

arbeidet med rutiner for ettervern er på riktig vei. I faktadelen kommer det frem at det har 

vært en krevende periode med relativt høyt sykefravær og manglende struktur, men at det har 

skjedd mye siden ny leder kom på plass. Kompetanse på ettervern er noe som må bygges opp 

over tid, og barneverntjenesten bør arbeide med rutinene når man ser det i sammenheng med 

konkrete problemstillinger og saker. 

Revisor opplever at barneverntjenesten har god oversikt og kontroll på dokumentasjon og 
arkiv. 
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Revisor finner ikke vedtatte mål for ettervern i Meløy kommune. Rapporteringen om 

ettervern internt, og til kommunestyre, kan med fordel være mer omfattende. Konkrete mål 

for ettervern kan være en måte å følge opp utviklingen på.  

Barneverntjenesten må sikre at rapporteringen til SSB og andre enheter sammenfaller med 

kommunens egne tall.  

Revisor mener at barneverntjenesten i Meløy kommune har nødvendige rutiner for ettervern. 

Med noen justeringer, konkretisering av hvordan man skal jobbe med ettervern og 

innarbeiding av rutiner gjennom praksis kan dette området løftes.  

6.1.2 Informasjon om ettervern 

Kriterie: 

2. Barneverntjenesten i Meløy kommunen skal gi informasjon til barnet om ettervern i 

god tid før barnet fyller 18 år.  

I «Prosedyre for ettervern» bør det stå i klartekst at barnet skal få informasjon om ettervern i 

god tid før barnet blir 18 år, i dag står det ikke noe om at informasjonen skal gis, men at 

barnet skal «få avklart om de skal ha tiltak» og at saksbehandleren skal «drøfte behovet for 

ettervern». Indirekte er det omtalt i prosedyren, men det kan med fordel stå i klartekst slik det 

står i rundskrivet29. I prosedyre skal arbeidet med ettervern begynne ved konfirmasjonsalder, 

og ved 15-16 år skal saksbehandler drøfte behovet for ettervern med barnet.  

Mal med informasjon om ettervern, både den generelle og den til foreldre, har revisor noen 

merknader til. Under overskriften «Kriterier for å motta ettervern» på side to er det en rekke 

punkter. Overskriften her er misvisende, da barneverntjenesten ikke kan stille absolutte 

kriterier eller krav for å gi ettervern. Det er viktig at barna blir fulgt opp om de trenger det, 

uavhengig om de for eksempel klarer å ha en jobb eller gå på skole. Barna som leser 

 

29 Rundskriv om tiltak etter barnevernloven for ungdom over 18 år, s.2-3 
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informasjonsbrevet kan tro at de ikke kan ha ettervern om ikke alle kriterier er oppfylt, men 

det er behovet som er avgjørende om barnet skal ha ettervern eller ikke 30.  

I malene med informasjon om ettervern er det også laget et økonomisk skille mellom de som 

har hjelpetiltak og omsorgstiltak. Revisor mener barneverntjenesten ikke har klart å begrunne 

skillet på en god nok måte, det er heller ikke en konkretisering av skillet i samarbeidsavtalen 

med NAV. Regelverket setter krav om individuell vurdering.31 

Med unntak av bemerkningene er informasjonsbrevene om ettervern gode, og gir overordnet 

et tilstrekkelig overblikk over ettervern. Malene vil bidra til at alle får lik informasjon, og at 

det er dokumentert.  

I intervjuene kom det frem at ettervern ofte kom overraskende på barneverntjenesten, og ble 

drøftet med barnet siste året før de ble 18 år. Det kom også frem at det var usikkerhet rundt 

hva som var dokumentert. I de seks mappene som er undersøkt finner revisor benevnelse av 

ettervern når barnet er 17 år for alle barna som har omsorgstiltak med unntak av en. Det er 

ikke dokumentert hva man har snakket om, eller hvordan barnet stiller seg til ettervern. Dette 

bryter med barneverntjenestens prosedyre om dokumentasjonskrav.  

I de resterende mappene som er undersøkt for barna som har mottatt hjelpetiltak finner ikke 

revisor benevning av ettervern selv om de er mellom 14-17 år. Dette skillet mellom de som 

har omsorgstiltak og de som har hjelpetiltak eksisterer ikke i lovverket, og er dessverre en 

praksis som man finner flere steder i landet.32 Det er påfallende at ingen barn i Meløy 

kommune som har hatt hjelpetiltak, har hatt det frem til de er 18 år. I Norge er det tre ganger 

så mange unge som får hjelpetiltak sammenlignet med antall unge som har omsorgstiltak.33 I 

utvalget som er undersøkt har et stort flertall hjelpetiltak sammenlignet med de som har 

omsorgstiltak34. Konsekvensene ved at noen barn ikke får informasjon om ettervern kan være 

 

30 Helsetilsynet (2020), s.17, 28 
31 NAV (2016), 4.3 
32 Helsetilsynet (2020), s.18-19 
33 Helsetilsynet (2020), s.18-19 
34 51 barn i utvalget, 14 av disse har omsorgstiltak og 39 har hjelpetiltak (fra 14 år). 
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store. De får ikke kjennskap til sine rettigheter, og får kanskje ikke hjelp i overgangen til 

voksenlivet hvis det er behov.  

I spørreundersøkelsen er tre av fem ikke fornøyd med informasjonen de har fått om ettervern. 

Noen av brukerne i spørreundersøkelsen svarer at de ikke visste om muligheten for å få 

ettervern, og det bør Meløy kommune ta tak i.  

Revisor mener at barneverntjenesten verken har gitt informasjon om ettervern i god nok tid, 

dokumentert det godt nok i journalsystemet eller hatt lik praksis med tanke på type 

barnevernstiltak. Barn med hjelpetiltak er konsekvent ekskludert fra informasjon om 

ettervern. Revisor anser de nye rutinene som positive, og oppfordrer til lik praksis for alle 

barn som mottar barneverntjenester for å fylle lovkravet om informasjon om ettervern i god 

tid før barnet fyller 18 år. Revisor mener Meløy kommune bør ha informasjon om ettervern 

på nettsiden. 

Revisor mener barneverntjenesten i Meløy kommune ikke har dokumentert eller hatt et 

system for å gi tilstrekkelig informasjon om ettervern i god tid før barnet fyller 18 år. 

6.1.3 Vurdering av ettervern 

Kriterie: 

3. Barneverntjenesten i Meløy kommune skal gjøre en grundig vurdering om ettervern er 

aktuelt. 

I enkeltvedtaket for barna som har ettervern redegjør barneverntjenesten for vurderingene 

som er koblet tett opp til barnets ønsker. Individuelle vurderinger løftes frem som viktig av de 

ansatte, noe revisor mener er positivt. I mappegjennomgangen finner ikke revisor vurderinger 

av ettervern før selve vedtaket om tiltak etter 18 år er fattet.  

Alle barna i utvalget som har hatt barnevernstiltak inntil fylte 18 år får vedtak om ettervern 

eller tilbud om det. Men det er kun de som har omsorgstiltak som har hatt barnevernstiltak 

frem til 18 år, og dermed i prinsippet får muligheten til å få ettervern. Dette henger muligens 

sammen med at informasjon om ettervern ikke er gitt til barna med hjelpetiltak, men kan også 
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henge sammen med at det ikke var behov. Revisor mener uansett at barneverntjenesten skal 

gjøre vurderinger om ettervern er aktuelt når de avslutter tiltak en kortere periode før barnet 

fyller 18 år. Revisor henviser til faktadelen der det i barneverntjenesten egne rutiner står at 

man skal starte arbeidet med ettervern fra barnet er 14 år. Vurderingene skal dokumenteres.  

Revisor påpeker at en rutine eller mal for vurdering av ettervern kan bidra til enklere 

dokumentasjon av vurderingene, og sikre en mer lik saksbehandling. Det er viktig å være 

fleksibel og tilpasse individuelle behov, men det må balanseres opp mot likebehandling. 

Revisor mener at barneverntjenesten i Meløy kommune ikke har dokumentert eller hatt et 

system for å gi en grundig vurdering om ettervern er aktuelt for barn i god nok tid før de blir 

18 år. 

6.1.4 Krav ved innvilget ettervern 

Kriterie: 

4. Ved vedtak om innvilget ettervern skal barneverntjenesten i Meløy kommune utforme 

en tiltaksplan sammen med barnet, tiltaksplanen skal evalueres regelmessig og endres 

ved behov. 

Revisor mener det er positivt at det i alle mappene til de som har hatt ettervern foreligger 

vedtak om tiltak, tiltaksplaner og evaluering av disse. Praksis og kunnskap om innvilget 

ettervern fikk revisor bekreftet i intervjuene med de ansatte i barneverntjenesten. 

Malen om samtykkeerklæringen skal i henhold til nye rutiner brukes i alle nye saker, det 

mener revisor er positivt. Samtykke er i mappene som er undersøkt registrert litt ulikt. Den 

nye malen kan bli et nyttig verktøy for å sikre en lik behandling og dokumentasjon i sakene. 

Revisor mener det er positivt at barneverntjenesten i Meløy kommune har varierende lengden 

på ettervernstiltakene, og det indikerer individuell tilpasning. 

Revisor ser av mappegjennomgangen at evaluering av tiltaksplanene gjennomføres 

regelmessig, men ikke konsekvent fire ganger i året slik det står i rutinen, og som nevnes i 
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intervjuene. Barneverntjenesten i Meløy skal sikre at brukerne får lik oppføling, og at egne 

rutiner følges.  

Svarene fra spørreundersøkelsen tilsier at ikke alle brukerne er fornøyde med ettervernet de 

har mottatt. Det bør være en målsetning at så mange brukere som mulig er fornøyde med 

barneverntjenesten sin oppfølging av ettervern.  

Revisor mener at barneverntjenesten i Meløy kommune har fulgt kravene ved innvilget 

ettervern når det kommer til enkeltvedtak om tiltak, utarbeidelse og oppfølgning av 

tiltaksplanen. 

6.1.5 Avslutning av tiltak og kontakt etter et år 

Kriterie: 

5. Ved vedtak om opphør eller avslag på søknad om tiltak etter fylte 18 år skal 

barneverntjenesten i Meløy kommune fatte et enkeltvedtak. Ved opphør skal det også 

informeres om muligheten til å ombestemme seg. Enkeltvedtaket skal inneholde 

følgende: 

• Begrunnelse med bakgrunn i barnets beste 

• Informasjon om klagegang, klagefrist og klageinstans 

Det er positivt at revisor får bekreftet i intervjuene og fra mappegjennomgangen at 

barnevernstjenesten ved avslutning av ettervernstiltak fatter enkeltvedtak med informasjon 

om klage og begrunnelse i barnets beste.  

Som nevnt under vurderinger av kriterie 1 mener revisor at barneverntjenesten bør ha en egen 

mal for enkeltvedtak når det gjelder ettervern for i større grad sikre at alle saksbehandlere 

vurderer barnets beste, og informasjon om muligheten barna har til å ombestemme seg om de 

takker nei til ettervern.  

Revisor mener det er påfallende at ingen søker om ettervernstiltak i Meløy kommune.  
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Revisor mener at barneverntjenesten i Meløy kommune har fattet enkeltvedtak ved avslutning 

av ettervern med begrunnelse med bakgrunn i barnets beste, og informasjon om klagefrist. 

Kriterie: 

6. Barneverntjenesten i Meløy kommune skal etter ett år kontakte barnet som tidligere 

har takket nei for å høre om de likevel ønsker ettervern. 

Barneverntjenesten i Meløy kommune har manglet et system som sikret at saksbehandler tar 

kontakt med barn som har takket nei til ettervern etter et år. Hvorvidt det er tatt kontakt er 

ikke tilstrekkelig dokumentert. For å sikre lik saksbehandling, og en god oppfølgning av 

barna burde barneverntjenesten ha en plan på hvordan dette skal følges opp. Selv om rutinene 

sier det skal gjøres, har det ikke vært en påminnelse i fagprogrammet familia og praksisen 

som kommer frem i intervjuene viser at systemet er sårbart. Revisor mener det er positivt at i 

den nye versjonen av familia er et varsel 12 måneder etter at ungdommen har takket nei til 

ettervern. 

Hvis barna ikke er informert om ettervern, kan de ikke takke nei og blir dermed heller ikke 

bli kontaktet i ettertid. Flere av barna med hjelpetiltak har fått avsluttet tiltaket mange år før 

de ble 18 år, og da har det ikke vært like aktuelt. Når det gjelder barn som er nært 18 år bør 

denne informasjonen gis, og dokumenteres. Dette henger sammen med informasjon om 

ettervern generelt, og mulighet til kontakt i ettertid. 

Revisor påpeker at barneverntjenesten bør utarbeide en rutine eller mal for kontakt med 

barnet der både dato for kontakt, hva det ble snakket om og vurderinger med tanke på å 

eventuelt gjenoppta tiltak. Barnets egen mening bør også komme frem. 

Revisor mener at barneverntjenesten i Meløy kommune ikke har dokumentert eller hatt et 

system for kontakt med barn som har takket nei til ettervern etter et år. 

6.1.6 Medvirkning 

Kriterie: 

7. Barneverntjenesten i Meløy kommune skal dokumentere medvirkning. 
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Revisor mener barneverntjenesten dokumenterer medvirkning, men kan forbedre praksisen 

slik at saksbehandlingen er lik for alle barn. Revisor mener det er positivt at de ansatte i 

barneverntjenesten trekker frem medvirkning som en viktig del av deres arbeidsoppgave, og 

at dokumentasjon av hva barnet ønsker er forventet fra ledelsen. Samtidig finner revisor at 

dette ikke gjøres i samme omfang for alle barn. Dette er ikke i tråd med det grunnleggende 

kravet om likebehandling. Barneverntjenesten skal snakke med barna før tiltak avsluttes, 

uavhengig hvilket tiltak barnet har, og det skal dokumenteres i saksbehandlingen.  

Revisor mener det er positivt at det er barnets egen mening som ligger til grunn for 

evalueringene, og endringer i tiltaksplanene. Noen brukere i spørreundersøkelsen har likevel 

svart at de ikke føler seg hørt i prosessen, dette er et område Meløy kommune kan jobbe 

videre med. For å finne løsninger for å rette på dette kan kanskje evalueringer med de som 

mottar tjenesten være et hjelpemiddel. 

Barneverntjenesten i Meløy kommune dokumenterer medvirkning for noen, men må ha lik 

praksis i sakene. De burde samtidig sørge for at barna som det gjelder føler seg lyttet til. 

6.1.7 Hvis barnet flytter 

Kriterie: 

8. Barneverntjenesten i Meløy kommune er ansvarlig for ettervern selv om barnet flytter 

fra kommunen. 

Revisor finner ingen åpenbare forskjeller i mappene til brukere med ettervern som var flyttet 

fra Meløy kommune. De ansatte i barneverntjenesten er klar over ansvaret som de har for å 

følge opp barnet selv om de flytter, men barnevernlederen sier at det er en utfordring med de 

som flytter langt bort fra kommunen. Med bakgrunn i dette er det etter revisors mening 

formålstjenlig med en rutine eller prosedyre på hvordan man skal følge opp barna som bor i 

en annen kommune i praksis. Innholdet kan være med bakgrunn i erfaringene som er gjort i 

slike saker til nå.  

Barnevernlederen nevner dette med kontakt og relasjonsbygging som viktig i slike saker. Det 

må bygges opp en praksis om hvordan man møter utfordringene for barn som flytter til andre 
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kommuner, hvordan man skal sikre at barna blir forsvarlig fulgt opp og at de får et like godt 

tilbud som de andre. Meløy kommune må her, som på de andre områdene, sørge for at det 

gjelder alle barn uavhengig av hvilke tiltak de har.  

Revisor mener at barneverntjenesten i Meløy kommune har tatt ansvar for barn som har 

flyttet til en annen kommunen, men at arbeidet kan forbedres.  

6.1.8 Tiltak fra andre tjenester 

Kriterie: 

9. Barneverntjenesten i Meløy kommune bør ved behov bistå barnet i kontakt og med 

koordinering av tiltak i andre deler av hjelpeapparatet. 

10. Hvis tiltak etter barnevernloven opphører etter fylte 18 år skal barneverntjenesten i 

Meløy kommune vurdere behovet for tiltak eller tjenester som ligger under andre 

lover. Ved behov for tiltak skal barneverntjenesten i Meløy kommune informere de 

øvrige tjenestene, og bistå med å finne aktuelle tiltak. 

Revisor mener barneverntjenesten i Meløy kommune jobber tett med andre tjenester for å 

kunne tilby barna de tjenestene de trenger. Det er utfordringer med samarbeidet internt 

mellom kommunale enheter, gjennom prosjektet «I lag førr ongan» er bedre samhandling satt 

på agendaen. Revisor mener samarbeidet med NAV har blitt bedre formalisert den siste tiden, 

og virker som det fungerer godt. Det er viktig å fortsette å jobbe med dette samarbeidet for å 

sikre at ikke barna faller mellom to stoler.  

Revisor etterlyser at andre tjenester og instanser enn kun NAV kan nevnes i 

informasjonsbrevet om ettervern slik at barna og foresatte ser at barneverntjenesten kan være 

behjelpelig ved behov. Revisor mener god informasjon om andre tjenester, og en vurdering 

av behov i alle saker er viktig. En rutine for vurdering av behov for andre tjenester vil bidra 

til å dokumentetere det som er gjort. 

I de mappene som er undersøkt der barnet har hatt ettervern virker det som at barnet blir satt i 

kontakt med relevante instanser som kan hjelpe dem. I spørreundersøkelsen mener halvparten 
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av de som svarte at de ikke fikk hjelp til å ta kontakt med andre deler av hjelpeapparatet, og 

en er svært misfornøyd med samhandlingen opp mot NAV. Dette viser behovet for å kunne 

dokumentere hva som er gjort. Barneverntjenesten bør jobbe for at alle barn føler seg 

ivaretatt, og får hjelp til å kontakte relevante instanser.   

Revisor mener at barneverntjenesten i Meløy kommune bistår barnet i kontakt og med 

koordinering av tiltak i andre deler av hjelpeapparatet, men påpeker at en mal for vurdering 

vil sikre dokumentasjonskravet. Det interne samarbeidet bør videreutvikles. 

Tilbakemeldinger fra brukerne kan være nyttig for å sikre at de føler seg ivaretatt. 

6.1.9 Individuell plan 

Kriterie: 

11. Hvis barnet har behov for langvarige og koordinerte tiltak skal barneverntjenesten i 

Meløy kommune bidra til å utarbeide en individuell plan for å gi et helhetlig tilbud. 

Barneverntjenesten i Meløy kommune har ikke barn med individuell plan. Flere av mappene 

som er undersøkt viser at noen av barna blir fulgt opp gjennom tverrfaglige team der flere 

tjenester er involvert over lengre tid. Her kan det stilles spørsmål ved om noen av barna burde 

hatt individuell plan.  

Revisor mener at barneverntjenesten i Meløy kommune burde ha mer kunnskap om bruken 

av individuell plan, og når det kan være aktuelt for barnet å søke om dette. Rettigheten til 

individuell plan bør også inngå i informasjonen til barn og foresatte. Samtidig mener revisor 

at barneverntjenesten må ta et selvstendig ansvar for vurdering av behov for individuell plan. 

Her kan det være formålstjenlig med en rutine for kommunikasjon og samhandling internt og 

eksternt om de barna som skal ha behov for langvarige og koordinerte tiltak. Det kan med 

fordel stå noe om individuell plan i prosedyre for ettervern. 

Barneverntjenesten i Meløy kommune tar ikke tilstrekkelig ansvar for å bidra til vurdering og 

initiativ når det gjelder individuell plan.  
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6.1.10 Tilfredsstillende ettervern i Meløy kommune 

Revisor mener det er forbedringspotensial med tanke på arbeidet med ettervern i Meløy 

kommune. Barnevernlederen og saksbehandlerne i barneverntjenesten er enig i at det tidligere 

ikke har vært et prioritert område, men at det er laget gode rutiner for å ivareta arbeidet med 

ettervern fremover. Det mener revisor er positivt, men viser til funn i mappegjennomgangen 

og spørreundersøkelsen som indikerer at det er flere områder der man må jobbe mer målrettet 

med ettervern. Kommentarene fra ungdommene er sterke, og setter søkelys på evaluering av 

tjenesten fra de som mottar tilbudet. Det kunne vært en fordel å få tilbakemeldinger fra 

brukere på ulike områder for å lære mer om hvordan tjenesten oppleves av dem. Det er 

vanskelig å få alle til å bli fornøyde, og som nevnt i metodedelen kan det være fare for en 

skjevfordeling der de som er mest misfornøyd er mer tilbøyelig til å respondere på en slik 

undersøkelse. Selv med det som utgangspunkt er det likevel relativt mange i utvalget som gir 

tilbakemeldinger som indikerer at ettervernet ikke har fungert slik det burde, og bør følges 

opp. 

6.2 Konklusjon og anbefaling 

6.2.1 Konklusjon 

Barneverntjenesten i Meløy kommune har de to siste årene fått på plass nødvendige rutiner, 

og praksis blant saksbehandlere, om hvordan man skal arbeide med ettervern. Revisor 

understreker at det i barneverntjenesten i Meløy kommune er gjort mye bra med tanke på 

utvikling av rutiner, prosedyrer og maler for å sikre at ettervernet blir ivaretatt fremover. Alle 

i barneverntjenesten som er intervjuet har gode kunnskaper om rutinene og regelverket. Med 

noen justeringer, konkretisering av hvordan man skal jobbe med ettervern og innarbeiding av 

rutiner gjennom praksis kan dette området løftes. Vi har i våre vurderinger i denne rapporten 

kommentert noen forhold ved rutinene som kommunen bør se nærmere på.  

I spørreundersøkelsen blant brukerne som har hatt barnevernstiltak gir flertallet av de som har 

svart, uttrykk for at de ikke er fornøyd med hjelpen de har fått i overgangen til voksenlivet. 

Utvalget og svarprosenten til spørreundersøkelsen gjør at svarene ikke kan generaliseres, men 
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undersøkelsen kan gi indikasjoner på at barneverntjenesten bør arbeide bedre med ettervern. 

Det samme viser informasjonen som kommer frem i intervjuene og mappeundersøkelsen. 

Barneverntjenesten har ikke gitt tilstrekkelig informasjon om ettervern i god nok tid med 

tanke på forberedelse og planlegging av ettervern. Revisor mener dokumentasjonen av 

informasjon om ettervern, barnas mening rundt ettervern og barneverntjenestens vurderinger 

av behov for ettervern er utilstrekkelig.  

Revisor mener at krav til gjennomføring av ettervern er fulgt. Enkeltvedtak om ettervern er 

fattet, alle barna har tiltaksplaner og disse evalueres regelmessig. Ut ifra dokumentasjonen er 

det barnets egen mening som ligger til grunn for evalueringene, og endringer i tiltaksplanene. 

Samtidig er det flere brukere som ikke er fornøyde med oppfølgningen rundt ettervern, og 

mener de ikke fikk den hjelpen de trengte. Dette kan tyde på at barna har større behov for 

forklaring og informasjon. 

Revisor viser til at avslutning av ettervernstiltak, i de mappene som er undersøkt, er gjort i 

henhold til lovverket gjennom å fatte enkeltvedtak med vurderinger rundt barnets beste og 

informasjon om klagemuligheter. Det er noen brukere som påpeker at de ikke var enig i 

avgjørelsen om å avslutte ettervernet, og at det skjedde for brått. Dette kan nok en gang tyde 

på at informasjonen er for sparsommelig, og kommer for sent. Revisor mener rutinene og 

praksis for informasjon om å kontakte bruker, og å faktisk kontakte bruker etter et år, ikke er 

gode nok. 

Barneverntjenesten i Meløy kommune legger vekt på å dokumentere medvirkning, men det 

praktiseres ikke likt for alle barn. Med bakgrunn i resultatene i spørreundersøkelsen kunne 

barneverntjenesten med fordel ha evalueringer med brukergruppen, noe de ikke har i dag. 

Evalueringene kan fange opp hva som kan gjøres bedre for å få brukerne til å bli mer 

fornøyde, og bidra til å forbedre tjenesten. 

Barneverntjenesten har lagt til rette for at barn skal få hjelp fra andre tjenester om nødvendig, 

men har hatt utfordringer med samarbeid internt i kommunen. Revisor har avdekket at det er 

for lite kunnskap om ansvaret barneverntjenesten har med tanke på bruk av individuell plan. 
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I hvilken grad leverer Meløy kommunes barneverntjeneste tilfredsstillende ettervern i 

henhold til gjeldende retningslinjer? 

Barneverntjenesten i Meløy kommune leverer i noen grad tilfredsstillende ettervern i 

henhold til gjeldende retningslinjer. 

6.2.2 Anbefalinger 

Revisor har følgende anbefalinger til Meløy kommune: 

1. Barneverntjenesten i Meløy kommune skal dokumentere at alle barn med tiltak fra 

barneverntjenesten får informasjon om ettervern i god tid35 før de fyller 18 år.  

2. Barneverntjenesten i Meløy kommune skal dokumentere en grundig vurdering om 

ettervern er aktuelt. En egen mal eller rutine bør utarbeides. 

3. Barneverntjenesten i Meløy kommune skal dokumentere medvirkning i alle saker. 

4. Barneverntjenesten i Meløy kommune skal dokumentere at alle barn som takker nei til 

ettervern blir kontaktet etter 1 år. En egen mal eller rutine bør utarbeides. 

5. Barneverntjenesten i Meløy kommune skal sikre at alle som har krav på det får 

individuell plan.  

6. Barneverntjenesten i Meløy skal sørge for at alle rutiner og maler er i henhold til 

gjeldende retningslinjer.36 

7. Barneverntjenesten i Meløy kommune skal sikre likebehandling av sine 

barnevernssaker.  

8. Barneverntjenesten i Meløy kommune bør sette seg konkrete mål for ettervern, og ha 

regelmessig rapportering på målene til kommunestyret.  

 

35 Konfirmasjonsalder etter nye rutiner. 
36 Revisor viser til vurderingene. 
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9. Meløy kommune bør innføre tiltak for å bedre det tverrfaglige samarbeidet i 

kommunen.  

10. Barneverntjenesten i Meløy kommune bør datere alle sine rutiner, og ha en konkret 

plan for årlig oppdatering av rutinene. 
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7 Kommunedirektørens kommentar  

Kommunedirektøren har 24.06.2021 avgitt sin kommentar til rapporten. 
 
Kommentaren er tatt med i sin helhet i vedlegg 1. 
 
Kommunedirektøren påpeker viktigheten av forvaltningsrevisjoner, og nytten slike revisjoner 
kan ha for videreutvikling av tjenestene. 
 
Kommunedirektøren gir uttrykk for å være kjent med utfordringene med tanke på ettervern, 
og at de har startet et arbeid med å forbedre kvaliteten på ettervern. Kommunedirektøren 
mener rapporten, og spesielt kommentarene fra brukerne, vil være et nyttig verktøy for bedre 
ettervern fremover. 
 
Kommentaren har ikke ført til endringer i rapporten.  
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9 Vedlegg 

Vedlegg 1. Høringssvar fra kommunedirektøren 

Kommunedirektøren har gitt følgende kommentar: 

Kommunedirektøren vil innledningsvis påpeke viktigheten med forvaltningsrevisjoner og 

fremheve nytten slike revisjoner har for videreutvikling av tjenestene. 

Barneverntjenesten i Meløy har vært gjennom en omfattende omstilling på relativt kort tid. 

Kommunedirektøren tiltrådte november 2018 og ble da gjort kjent med at det forelå 

omfattende fristbrudd, manglende rutiner og en krevende ressurssituasjon med sykemeldinger 

hos flere av rådgiverne.  

Det ble tilsatt ny leder i barneverntjenesten tidlig i 2018. I perioden mai 2018 til mai 2020 

var Meløy kommune med i et prosjekt via Bufdir. I dette prosjektet ble kommunen fulgt opp 

av et veiledningsteam som veiledet barnevernleder, administrativ og politisk ledelse fordi 

kommunen stod i fare for å utvikle alvorlige svikter i barneverntjenesten.  

Barneverntjenesten har fra høsten 2018 jobbet strukturert for å få på plass rutiner, systemer 

og prosedyrer. Det ble rapportert jevnt til formannskapet utover 2019 om arbeidet og 

ordfører og kommunedirektør deltok i oppfølgingsmøter med veilederne. Det var fra 

begynnelsen særlig arbeidet med få kontroll over fristbruddene som skulle prioriteres og 

utarbeidelse av rutiner innen alle deler av tjenesten.  Det er nå kontroll på fristbruddene og 

det jobbes videre med kvaliteten i tjenesten. 

Det er rapportert fra barnevernleder angående ettervern og manglende rutiner og ulik 

praksis fra saksbehandlerne. Kommunedirektøren er kjent med at barneverntjenesten har 

startet arbeidet med å forbedre arbeide med ettervern. Den foreløpige rapporten er 

beskrivende og vil bli et nyttig verktøy i arbeidet med å sikre kvaliteten på arbeidet med 

ettervern i barnevernet i Meløy. Og spesielt er kommentarene fra ungdommene som er 

intervjuet viktig å ta med i forbedringsarbeidet som pågår.   
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Vedlegg 2. Utledning til revisjonskriterier 

I denne rapporten skal vi vurdere i hvilken grad Meløy kommune leverer tilfredsstillende 

ettervern i henhold til gjeldende retningslinjer. Det første vi vil undersøke er om det finnes 

rutiner som sikrer at kommunen utfører ettervern i samsvar med lov og forskrift. Etter den 

nye kommuneloven skal kommunen skal ha en systematisk internkontroll som er tilpasset 

kommunen, nødvendige planer, rutiner og prosedyrer på ulike fagfelt er et krav37. Frem til 

01.01.2021 var forskrift om internkontroll i barneverntjenesten gjeldende38. I forskriften 

defineres internkontroll som systematiske tiltak som skal sikre at det kommunen gjør er i 

samsvar med barnevernloven39. I § 4 punkt g) i forskriften står det følgende 

«tjenesten skal utvikle, iverksette, kontrollere, evaluere og forbedre nødvendige prosedyrer, 

instrukser, rutiner eller andre tiltak for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av 

barnevernlovgivningen.» 

Av dette utleder vi følgende revisjonskriterier: 

• Meløy kommune skal ha nødvendige rutiner for ettervern. 

For å vurdere hvor tilfredsstillende ettervernet i Meløy kommune er må vi se nærmere på 

myndighetskrav i lov og forskrift. Formålet med barnevernloven er å sikre at barn og unge 

som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling får nødvendig hjelp og 

omsorg i rett tid, samt trygge oppvekstsvilkår40. Barnevernloven legger ansvaret til 

barneverntjenesten i kommunen for tiltak for barn under 18 år, men også muligheten for 

ettervern gjennom tiltak inntil barnet har fylt 25 år41. Formålet med ettervern er å gi barnet 

hjelp på veien til å mestre overgangen fra et liv med oppfølging av barnevernstjenesten til en 

 

37 Kommuneloven §25-1. 
38 Forskrift ble opphevet 01.12.2020 med virkning fra og med 1. januar 2021. 
39 Forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenester § 3. 
40 Barnevernloven § 1-1 
41 Barnevernloven § 1-3, andre ledd. Ny lov fra 01.01.21, tidligere inntil barnet har fylt 23 år. 
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selvstendig tilværelse42. Barnet må selv samtykke til ettervern43. Barn som har hatt 

barneverntiltak tidligere, men ikke har det i en kortere periode før fylte 18 år, har også 

mulighet til å få ettervern. Det er ikke satt noen nærmere frist for hva som er en kortere 

periode, det må vurderes i hvert enkelt tilfelle og barnet må gis mulighet til prøving og 

feiling.44 Barneverntjenesten har ikke anledning til å stille krav eller vilkår som skal oppfylles 

av barnet for at de skal motta ettervern. Det er om barnet har behov for tiltaket som er 

avgjørende45. Det å stille krav kan bidra til at de med de store utfordringer, og mest behov for 

ettervern, ikke får tilbud om det46. 

I god tid før barnet fyller 18 år skal barneverntjenesten informere om ettervern for å sikre 

forutsigbarhet og dialog før en avgjørelse tas. Barneverntjenesten skal foretar en konkret og 

skjønnsmessig vurdering av hjelpebehovet i det enkelte tilfelle47.Ved innvilget ettervern skal 

barneverntjenesten utarbeide en tiltaksplan på samme måte som når hjelpetiltak vedtas etter 

barnevernloven § 4-4. Alle tiltak etter barnevernloven kan opprettholdes etter fylte 18 år, de 

mest brukt ettervernstiltakene er økonomisk hjelp, bolig med oppfølging og videre 

omsorgstiltak48. Tiltakene skal evalueres regelmessig og kan endres ved behov49.  

Barneverntjenesten har et ansvar for å legge til rette for at barnet kan medvirke, deres 

perspektiver og meninger skal hensyntas i vurderingen av hva som er barnets beste. Barnets 

medvirkning skal dokumenteres.50 

Det er begrunnelsesplikt ved opphør, avslag eller vedtak om tiltak for barnet som er fylt 18 

år. Om tiltakene skal avsluttes, eller søknad om ettervern avslås, skal det gjøres et 

enkeltvedtak og vedtaket skal begrunnes med hvorfor det er til barnets beste at barnet ikke 

 

42 Rundskriv om tiltak etter barnevernloven for ungdom over 18 år, s.2 
43 Tiltak for ungdom med alvorlige adferdsvansker kan i midlertidig opprettholdes med tvang, Rundskriv om 
    tiltak etter barnevernloven for ungdom over 18 år 
44 Ot. Prp. nr 61 (1997-1998), kap. 2.2.4 
45 Helsetilsynet (2020), s.28 
46 Paulsen et al (2020), s.86 
47 Rundskriv om tiltak etter barnevernloven for ungdom over 18 år, s.2-3 
48 KS (2019) 
49 Barnevernloven §4-4, § 4-5, § 4-15 
50 Forskrift om medvirkning og tillitsperson (2014) § 6, §7 
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skal motta hjelp fra barneverntjenesten. 51 Bakgrunnen for dette er å sikre at en grundig 

vurdering er foretatt, og begrunnelsen er dokumentert52. Dersom barneverntjenesten avslår en 

søknad om ettervern kan barnet eller foresatte klage på vedtaket. Om barneverntjenesten 

opprettholder vedtaket skal statsforvalteren vurdere saken. Om barnet selv ikke ønsker 

ettervern skal barneverntjenesten informere om at de kan ombestemme seg. 

Barneverntjenesten skal etter ett år ta kontakt med barnet for å høre om de har ombestemt 

seg. Selv om barnet har flyttet til en annen kommune har fraflyttingskommunen ansvaret.53  

Av dette utleder vi følgende revisjonskriterier: 

• Barneverntjenesten i Meløy kommunen skal gi informasjon til barnet om ettervern i 

god tid før barnet fyller 18 år.  

• Barneverntjenesten i Meløy kommune skal gjøre en grundig vurdering om ettervern er 

aktuelt. 

• Ved vedtak om innvilget ettervern skal barneverntjenesten i Meløy kommune utforme 

en tiltaksplan sammen med barnet, tiltaksplanen skal evalueres regelmessig og endres 

ved behov. 

• Ved vedtak om opphør eller avslag på søknad om tiltak etter fylte 18 år skal 

barneverntjenesten i Meløy kommune fatte et enkeltvedtak. Ved opphør skal det også 

informeres om muligheten til å ombestemme seg. Enkeltvedtaket skal inneholde 

følgende: 

o Begrunnelse med bakgrunn i barnets beste 

o Informasjon om klagegang, klagefrist og klageinstans 

 

51 Saksbehandlingsrundskrivet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, kapittel 6.7 
52 Rundskriv om tiltak etter barnevernloven for ungdom over 18år 
53 Saksbehandlingsrundskrivet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, kapittel 6.7 
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• Barneverntjenesten i Meløy kommune skal etter ett år kontakte barnet som tidligere 

har takket nei for å høre om de likevel ønsker ettervern. 

• Barneverntjenesten i Meløy kommune skal dokumentere medvirkning. 

• Barneverntjenesten i Meløy kommune er ansvarlig for ettervern selv om barnet flytter 

fra kommunen. 

Barneverntjenesten har et særlig ansvar for å bistå med kontakt og koordinering dersom 

barnet etter fylte 18 år har behov for tiltak som hører inn under andre deler av 

hjelpeapparatet. Hvis tiltak etter barnevernloven skal opphøre etter fylte 18 år, må 

barneverntjenesten i god tid undersøke om det er behov for tiltak eller tjenester som ligger 

under andre lover. Barneverntjenesten skal informere de øvrige tjenestene om behovene, og 

bistå med å finne aktuelle tiltak. 54  

Barneverntjenesten skal ved behov bidra til å utarbeide en individuell plan for barn med 

langvarige og koordinerte tiltak, eller tjenester om det er nødvendig for å skape et helhetlig 

tilbud for barnet. Det skal sikre at det er en bestemt tjeneste som har hovedansvar for 

oppfølgingen av barnet, og innebærer derfor en formalisering av samarbeidet mellom 

barneverntjenesten og andre offentlige tjenester. 55 Barneverntjenesten har en selvstendig 

plikt til å vurdere om barnet har behov for en individuell plan, undersøke om barnet har det 

en slik plan og ansvaret for å ta initiativ til å starte det tverrfaglige arbeidet56. 

Av dette utleder vi følgende revisjonskriterier: 

• Barneverntjenesten i Meløy kommune bør ved behov bistå barnet i kontakt og med 

koordinering av tiltak i andre deler av hjelpeapparatet. 

• Hvis tiltak etter barnevernloven opphører etter fylte 18 år skal barneverntjenesten i 

Meløy kommune vurdere behovet for tiltak eller tjenester som ligger under andre 

 

54 Saksbehandlingsrundskrivet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, kapittel 6.7 
55 Barnevernloven § 3-2a 
56 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (2019) 
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lover. Ved behov for tiltak skal barneverntjenesten i Meløy kommune informere de 

øvrige tjenestene, og bistå med å finne aktuelle tiltak. 

• Hvis barnet har behov for langvarige og koordinerte tiltak skal barneverntjenesten i 

Meløy kommune bidra til å utarbeide en individuell plan for å gi et helhetlig tilbud. 
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