
Møte nr. 2/20 

Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS 

HAUGESUND KONTROLLUTVALG 

MØTEINNKALLING 

Dato: tirsdag 17. mars 2020 
Tid: kl. 14.00   
Sted: Haugesund Rådhus, formannskapssalen 

Forfall meldes til: Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS tlf. 959 86 977 
eller på e-post: post@kontrollutvalgene.no 

Medlem som må melde forfall eller anser seg inhabil, må gi melding om dette så tidlig som mulig. 
Varamedlemmer vil bli innkalt særskilt. Saker merket Unntatt offentlighet i medhold av off.l., 
sendes bare internt. Sakskartet legges ut på kommunens nettside og på www.kontrollutvalgene.no  

I etterkant av møtet vil det bli gjennomført workshop i regi av KPMG. Formålet er å 
identifisere risikoer som kommunen står ovenfor og hvor vesentlige disse risikoene er. Dette skal så 
danne grunnlag for å kunne etablere og verifisere mulige områder for forvaltningsrevisjon 
og eierskapskontroll i ny plan for de neste fire årene. 

SAKSLISTE: 

07/20 Godkjenning av protokoll fra møtet 04.02.20 

08/20 Prosjektplan - forvaltningsrevisjonsprosjekt – «Barnevern» 

09/20  Referat- og orienteringssaker 17.03.20 

Eventuelt 

Aksdal, 10.03.20 

Gudvin Selsås (sign.) Odd Gunnar Høie 
Leder  Utvalgssekretær 

Kopi: Ordfører (møte- og talerett) 
Revisor (møte- og talerett) 
Kommunedirektør (til orientering) 
Varamedlemmer (til orientering, unntatt 1. vara Jan Lothe og 1. vara Geir Jørgensen   

som kan møte fast)  
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SAKSGANG 
Utvalg Møtedato Saksnummer 
Kontrollutvalget 17.03.20 07/20 

Saksansvarlig: Arkivkode: Arkivsak: 
Odd Gunnar Høie 033 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.02.20 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Protokoll fra møte i Haugesund kontrollutvalg 04.02.20 godkjennes. 

Saksvedlegg: Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 04.02.20 

Saksorientering: 
Vedlagt følger utkast til protokoll fra kontrollutvalgets møte 04.02.20 til godkjenning.  

Protokollen er gjennomlest og godkjent av leder i etterkant av møtet og oversendt 
administrasjonen og bystyret til orientering. Det er ikke framkommet merknader til vedlagt 
protokoll.  

Protokollen fra forrige møte godkjennes formelt i dette møtet, og utvalgsleder eller evt. 
møteleder vil så signere protokollen. 

Aksdal, 10.03.20 

Odd Gunnar Høie 
Seniorrådgiver/utvalgssekretær 
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Møte nr. 1/20 

Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS 1 

HAUGESUND KONTROLLUTVALG 

PROTOKOLL 

Tirsdag 4. februar 2020 ble det avholdt møte i Haugesund kontrollutvalg under ledelse av 
utvalgets leder Gudvin Selsås.  

MØTESTED: Haugesund Rådhus, formannskapssalen 

MØTESTART/MØTESLUTT: Kl. 14.00 – kl. 15.20 

MØTENDE MEDLEMMER: 

MØTENDE VARAMEDLEMMER: 

FORFALL: 

Gudvin Selsås (H), Camilla Klovning Strømø (Frp), 
Anna Kari Rasmussen (H), Svein Abrahamsen (V),  
John Malvin Økland (H), Gudrun Caspersen (Ap),  
Marte Lysaker (SV), Frank Hendrikse (MDG),  
Tor Inge Vormedal (Sp), Arne Sjursen (PP) og 
Kari Louise Mæland (Krf)  

1. varamedlem Jan Lothe (H)

Ingen 

FRA SEKRETARIATET MØTTE: Seniorrådgiver Odd Gunnar Høie, 
Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS 

FRA REVISJONEN MØTTE: 

FRA ADMINISTRASJONEN: 

ANDRE SOM MØTTE: 

Regnskapsrevisor Roald Stakland – KPMG AS 

Kommunedirektør Ole Bernt Thorbjørnsen 

Ingen 

MERKNADER TIL INNKALLING: Ingen 

MERKNADER TIL SAKLISTE: Ingen 

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET: 

SAK 01/20 GODKJENNING AV PROTOKOLL 26.11.19 

Sekretariatets innstilling: 
Protokoll fra møte i Haugesund kontrollutvalg 26.11.19 godkjennes. 

Behandling i kontrollutvalget 04.02.20: 
Utvalget hadde ingen merknader til protokollen. 

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 04.02.20: 

Protokoll fra møte i Haugesund kontrollutvalg 26.11.19 godkjennes. 
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Møte nr. 1/20 

Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS 2 

SAK 02/20 OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - 
«VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE BYGG» 

Sekretariatets innstilling: 
Haugesund bystyret tar kommunedirektørens tilbakemelding om oppfølging av KPMG AS sin 
rapport «Vedlikehold av kommunale bygg» til orientering.  

Behandling i kontrollutvalget 04.02.20: 
Leder innledet om saken. Han gjorde rede for revisjonsrapporten og anbefalingene fra revisor. 
Rapporten var behandlet av kontrollutvalget og bystyret i 2019. Kommunedirektøren orienterte og 
viste til det skriftlige svaret som var vedlagt saken. Han mente vedlikehold var en av 
budsjettvinnerne for inneværende år.  
Kommunedirektøren svarte på spørsmål om tiltakspakke fra staten, formålsbygg og kommunale 
boliger, vedlikeholdsplan, rapport utarbeidet av Vista Analyse AS, prissetting av vedlikehold og 
kompetanse og erfaring i eiendomsavdelingen.  Utvalget var fornøyd med tilbakemeldingen.  

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 04.02.20 og innstilling til bystyret: 

Haugesund bystyret tar kommunedirektørens tilbakemelding om oppfølging av KPMG AS sin 
rapport «Vedlikehold av kommunale bygg» til orientering.  

SAK 03/20 VALG AV NYTT FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 

Sekretariatets innstilling: 
Haugesund kontrollutvalg ber KPMG AS om å legge fram utkast til prosjektmandat på 
forvaltningsrevisjonsprosjekt om …………………………… til neste møte. 

Behandling i kontrollutvalget 04.02.20: 
Utvalgsleder innledet og forklarte at det var rom for å bestille en forvaltningsrevisjon nå, selv om 
ny plan for forvaltningsrevisjon ikke var utarbeidet. Han mente utvalget kunne velge prosjekt ut 
ifra den forrige planen eller komme med nye forslag. Det var kun «Barnevern» som ikke var 
gjennomført av de prioriterte prosjektene i gruppe 1 fra forrige plan.  

Medlemmene fremmet følgende forslag til aktuelle revisjonsprosjekter: 
sykkel- og trafikksikring, IT-sikkerhet med vekt på personvern, barnevern, spesialundervisning, 
rus- og psykiatritjeneste, tilskudd til frivillige organisasjoner, sykefravær, sikkerhet for 
hjemmetjenesten og kvalitetsforskjeller på sykehjemmene.  

Utvalget drøftet forslagene. Etter prøvevoteringer ble medlemmene enige om å velge 
«Barnevern». De andre forslagene vil bli tatt med videre som innspill på workshopen i neste møte. 

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 04.02.20: 

Haugesund kontrollutvalg ber KPMG AS om å legge fram utkast til prosjektmandat på 
forvaltningsrevisjonsprosjekt om «Barnevern» til neste møte.   
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Møte nr. 1/20 

Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS 3 

SAK 04/20 PLAN FOR ORIENTERING OM ENHETENE OG 
KOMMUALE SELSKAPER 

Sekretariatets innstilling: 
Haugesund kontrollutvalg vedtar følgende plan for orienteringer fra administrasjonen og 
kommunale selskaper: 

17.03.20 workshop i regi av KPMG  
12.05.20 organisasjon og stab v/kommunedirektøren 
09.06.20 presentasjon av Risiko- og vesentlighetsanalyser og forslag til planer v/KPMG 
25.08.20 tjenesteområdet kultur, idrett og frivillighet v/kommunaldirektør Næsse  
22.09.20 xxx – kommunalt selskap 
20.10.20 tjenesteområdet oppvekst v/kommunaldirektør Auestad 
17.11.20 xxx – kommunalt selskap 

Tidsrammen settes til 30-40 minutter inkludert tid for spørsmål. 

Sekretariatet gis fullmakt til å invitere i en annen rekkefølge enn slik listen over kommunale 
ledere er satt opp dersom den som inviteres ikke har anledning til å stille i det aktuelle møtet. 

Behandling i kontrollutvalget 04.02.20: 
Leder innledet og fortalte om erfaringer med slike orienteringer fra forrige periode. Han mente det 
var svært lærerikt med denne form for orienteringer. 
Utvalget ønsket å få orientering om helse, omsorg og sosiale tjenester i løpet av dette året.  

Kommunedirektøren mente det kunne kombineres sammen med hans orientering, som var satt opp 
den 12.05.20. Medlemmene vil komme tilbake til hvilke kommunale selskaper som skal inviteres. 
Utvalget sluttet seg ellers til forslaget.  

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 04.02.20: 

Haugesund kontrollutvalg vedtar følgende plan for orienteringer fra administrasjonen og 
kommunale selskaper: 

17.03.20 workshop i regi av KPMG  
12.05.20 organisasjon og stab + helse, omsorg og sosiale tjenester v/kommunedirektøren 
09.06.20 presentasjon av Risiko- og vesentlighetsanalyser og forslag til planer v/KPMG 
25.08.20 tjenesteområdet kultur, idrett og frivillighet v/kommunaldirektør Næsse  
22.09.20 tjenesteområdet oppvekst v/kommunaldirektør Auestad 
20.10.20 xxx – kommunalt selskap 
17.11.20 xxx – kommunalt selskap 

Tidsrammen settes til 30-40 minutter inkludert tid for spørsmål. 

Sekretariatet gis fullmakt til å invitere i en annen rekkefølge enn slik listen over kommunale 
ledere er satt opp dersom den som inviteres ikke har anledning til å stille i det aktuelle møtet. 
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Møte nr. 1/20 

Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS 4 

SAK 05/20 ÅRSMELDING FOR KONTROLLUTVALGET 2019 

Sekretariatet sitt forslag til vedtak: 
Haugesund kontrollutvalg godkjenner årsmeldingen for 2019 (med evt. endringer /tillegg). 

Innstilling til bystyret: 
Haugesund bystyre tar kontrollutvalgets årsmelding for 2019 til orientering. 

Behandling i kontrollutvalget 04.02.20: 
Utvalget hadde ingen merknader og sluttet seg til forslaget. 

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 04.02.20: 

Haugesund kontrollutvalg godkjenner årsmeldingen for 2019.  

Innstilling til bystyret: 

Haugesund bystyre tar kontrollutvalgets årsmelding for 2019 til orientering. 

SAK 06/20 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 04.02.20 

1. Statusrapport pr. februar 2020
2. Fylkesmannen - informasjon om statlige tilsyn med kommunene i Rogaland 2020
3. Fylkesmannen – invitasjon til tilsynskonferanse i Rogaland – 14.02.20
4. Protokoll fra representantskapsmøte i Haugaland Vekst IKS 13.12.19
5. Protokoll fra representantskapsmøte i HIM 27.11.19
6. Innkalling til representantskapsmøte i Haugaland brann og redning IKS 05.02.20
7. Oversikt over kostnadene til kontroll og revisjon 2019 og budsjett 2020
8. Orienteringsbrev om oppstart av arbeidet med ROV-vurderinger og planer for

forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll – workshop 17.03.20 fra KPMG AS
9. Evaluering av konferanse 09.01.20 – Forum for kontrollutvalg i Rogaland
10. Protokoll fra årsmøte i Forum for kontrollutvalg i Rogaland
11. Evaluering av NKRF-konferansen 29. - 30.01.20 v/Selsås og Økland
12. Årsrapport og skatteregnskap for 2019 fra Haugesund kemnerkontor

Behandling i kontrollutvalget 04.02.20: 
Leder orienterte kort om sakene. Abrahamsen påpekte at det er viktig å følge opp utvalgets 
budsjettforslag og sørge for at det ikke blir gjort saksbehandlingsfeil også ved kommende års 
budsjettbehandling.  
Caspersen, Hendrikse og Abrahamsen mente konferansen i Sandnes hadde vært lærerik og 
interessant. Det samme mente Selsås og Økland om NKRF-konferansen på Gardermoen.  

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 04.02.20: 

Referatsakene 1 - 12 blir tatt til orientering.  
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Møte nr. 1/20 

Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS 5 

EVENTUELT 

Oppdatering av kontrollutvalgets reglement  
Svein Abrahamsen gjorde oppmerksom på at utvalgets reglement ikke var oppdatert i forhold til 
ny kommunelov. Sekretariatet vil vurdere behovet for en oppdatering.  

Endring av ansvarsområder hos KPMG AS 
Revisor Stakland opplyste at det vil bli endringer hos KPMG. Stakland vil få avlastning som 
partner og oppdragsansvarlig revisor. Utvalget vil få mer informasjon i løpet av våren.  

Neste møte: tirsdag 17.03.20, kl. 14.00 

Foreløpige saker: prosjektplan for nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt, workshop for utarbeidelse 
av ny risiko- vesentlighetsanalyse. 

Haugesund/Aksdal, 04.02.20 

Gudvin Selsås  Odd Gunnar Høie 
Kontrollutvalgsleder Utvalgssekretær 
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HAUGESUND KOMMUNE Saksframlegg 

Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS Side 1 av 2 

SAKSGANG 
Utvalg Møtedato Saksnummer 
Kontrollutvalget 17.03.20 08/20 
Kontrollutvalget 

Saksansvarlig: Arkivkode: Arkivsak: 
Odd Gunnar Høie 216 

PROSJEKTPLAN - FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT – 
«BARNEVERN»  

Sekretariatet sitt forslag til vedtak: 

Haugesund kontrollutvalg bestiller forvaltningsrevisjonsprosjektet «Barnevern» fra KPMG 
AS i henhold til vedlagte prosjektplan (med eventuelle endringer som kommer frem i møtet). 

Oppdraget bestilles av KPMG AS innenfor en ramme på totalt 250 timer. 

Saksvedlegg: «Barnevern» - prosjektplan utarbeidet av KPMG AS 
(detaljert timebudsjett er ikkje off., Offl § 13/Forv.§ 13) 

Saksorientering: 
I møtet 04.02.20, sak 03/20 ba kontrollutvalget revisjonen om å legge fram utkast til 
prosjektmandat på et forvaltningsrevisjonsprosjekt til neste møte.  

Utvalget gjorde følgende vedtak i saken:  

Haugesund kontrollutvalg ber KPMG AS om å legge fram utkast til prosjektmandat på 
forvaltningsrevisjonsprosjekt om «Barnevern» til neste møte.   

KPMG AS har lagt fram et forslag til hvordan prosjektet kan gjennomføres, se vedlegg. 

Formålet med forvaltningsrevisjonen er å se i hvilken grad Haugesund kommune ivaretar sitt 
ansvar for å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og 
utvikling får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid. Herunder vil vi vurdere 
etterlevelse av krav knytt til meldinger, undersøkelser, planer og hjelpetiltak, oppfølgingen av 
barn i kommunale fosterhjem og samarbeidet mellom barnevernet og andre deler av den 
kommunale forvaltningen.  

Undersøkelsen vil være forbedringsorientert, og vil ha som formål å gi anbefalinger om tiltak 
dersom det avdekkes avvik eller mulige forbedringsområder. 

På bakgrunn av formålet blir følgende problemstillinger foreslått fra revisjonen:  
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HAUGESUND KOMMUNE Saksframlegg 

Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS Side 2 av 2 

1. I hvilken grad etterlever barnevernet i Haugesund kommune sentrale krav i
barnevernloven og forvaltningsloven?

a. Overholder barnevernet tidsfristene for gjennomgang av meldinger og gjennomføring
av undersøkelser?

b. I hvilken grad er det utarbeidet lovpålagte planer, og hvordan evalueres disse?
c. Utarbeides enkeltvedtak om hjelpetiltak i tråd med sentrale krav i regelverket?
d. Hvordan følger barnevernet opp og evaluerer igangsatte hjelpetiltak?
e. Hvordan følger kommunen opp avvik og arbeider med forbedringsarbeid?
f. Ved eventuelle mangler, hva er mulige årsaker til den manglende etterlevelsen?

2. Hvordan følger kommunen opp barn i kommunale fosterhjem?
a. Hvordan kontrollerer og følger kommunen opp barnets situasjon og utvikling i

fosterhjemmet?
b. Hvordan sikrer kommunen barns medvirkning?
c. Hvordan veileder kommunen fosterforeldre?
d. I hvilken grad sikres kravene til dokumentasjon?
e. Hvilke rutiner har kommunen for å følge opp barn i fosterhjem?
f. Hvordan følger kommunen opp avvik og arbeider med forbedringsarbeid?
g. Ved eventuelle mangler, hva er mulige årsaker til den manglende etterlevelsen?

3. Hvordan fungerer samarbeidet mellom barnevernet og de andre delene av den
kommunale forvaltningen og frivillige organisasjoner, med særlig vekt på samarbeidet
med barnehagene og skolene?

Prosjektleder vil være Ole Willy Fundingsrud og i teamet prosjektdeltakerne Mathias 
Johannessen og Magnus Heggen. 

I følge kapittel 3.2 om aktivitets- og framtidsplan legger KPMG opp til å gjennomføre 
forvaltningsrevisjonsprosjektet innenfor en tidsramme på 250 timer. Timetallet inkluderer 
ikke forberedelse og presentasjon av rapport i bystyret, bare til utvalget. En slik presentasjon 
vil bli fakturert pr forbruk og utvalget kan ta stilling til det ved behandling av rapporten. 

Budsjettert ramme for forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller for 2020 er på ca. 520 
timer. Utvalget har så langt bestilt oppdrag for 140 timer fra revisor. Det gjelder utarbeidelse 
av Risiko og vesentlighetsvurderinger og Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll.  

Gjennomføringen av prosjektet vil kunne starte opp i mars 2020. Revisor anslår at rapporten 
vil kunne leveres i juni 2020.   

Utvalget må ved bestilling ta stilling til om de foreslåtte problemstillingene dekker det 
kontrollutvalget ønsker å oppnå med prosjektet. 

Aksdal, 10.03.20 

Odd Gunnar Høie 
Seniorrådgiver/utvalgssekretær 
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1. Innledning 
1.1 Bakgrunn 
Kontrollutvalget vedtok i møtet 04.02.2020 å bestille en prosjektplan på temaet barnevern. 

 

1.2 Forarbeid 
Det er et mål å utarbeide en god prosjektplan med relevante og vesentlige problemstillinger for en 
forvaltningsrevisjon. KPMG har gjennomført en prosess for å konkretisere formål og problemstillinger. 
Vi har innhentet oversikt gjennom følgende: 

 Barnevernloven 
 Kommunens hjemmesider 
 Forvaltningsrevisjoner på temaet barnevern utført i andre kommuner  
 Forvaltningsrevisjon barnevern i Haugesund kommune 2009 
 Rapport fra fylkesmannen i Rogaland sitt tilsyn med barneverntjenesten i Haugesund kommune 

2014 
 Samtale med kommunaldirektør oppvekst og enhetsleder Barnevern 

I den følgende delen presenterer vi kort resultatet av den forberedende analysen, vår tolking av 
informasjonen og anbefaling til fokus i revisjonen.  

 

1.2.1 Organisering av barnevern i Haugesund kommune  
Barnevernet i Haugesund kommune er organisert under kommunalområde oppvekst, som illustrert i 
figuren under: 

 

Figur 1. Kommunalområde oppvekst.  
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Barnevernet ledes av en enhetsleder, som rapporterer til kommunalsjef oppvekst. Enheten har fire 
avdelinger:  

 Mottak 
 Hjelpetiltak 
 Omsorg 
 Familieveiledning 

Barnevernet har ansvar for alle barnevernstiltak som blir satt inn i forhold til det enkelte barn/ungdom 
samt et delansvar for alt generelt forebyggende barnevern. Barnevernet har som oppgave å ta vare på 
de mest utsatte barna i kommunen, og beskytte barn mot omsorgssvikt og motvirke fysisk og psykisk 
overlast. Barnevernet skal gi hjelp og støtte for at hjemmet skal makte å ta vare på sitt 
oppdrageransvar, men har også plikt til å gripe inn hvis dette ikke nytter.  

Kommunen har ulike tverrfaglige lavterskeltilbud for foreldre til barn hvor barnevernet er involvert. 
Basen er et tverrfaglig team som kan hjelpe foreldre til barn mellom 0-6 år som har opplevd 
utfordringer med sitt barn. TIBIR (forkortelse for tidlig innsats for barn i risiko) er et lavterskeltilbud for 
foreldre til barn mellom 3-13 år som trenger hjelp til å fremme samarbeid og trivsel i hjemmet, skolen 
og barnehagen.  

 

1.2.2 Barnevernloven 
Lov om barneverntjenester (Barnevernloven) regulerer barnevernets rolle og ansvar, samt 
kommunens og statlige barnevernmyndigheters oppgaver. Loven har som formål å sikre at barn og 
unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling får nødvendig hjelp, omsorg og 
beskyttelse til rett tid. Tiltak etter barnevernloven kan treffes overfor barn under 18 år. Om barnet 
samtykker kan tiltak iverksatt før barnet fyller 18 år opprettholdes eller erstattes av andre tiltak inntil 
barnet har fylt 23 år. 

Etter § 3-1 har barnevernet ansvar for å arbeide forebyggende og finne tiltak som kan forebygge 
omsorgssvikt og atferdsproblemer. Barnevernet har videre etter § 3-2 en plikt til å samarbeide med 
andre deler av forvaltningen, og skal medvirke til at barns interesser ivaretas også av andre offentlige 
organer. Barnevernet skal utarbeide en individuell plan for barn med behov for langvarige og 
koordinerte tiltak eller tjenester dersom det anses som nødvendig for å skape et helhetlig tilbud for 
barnevernet. Barneverntjenesten bør også etter § 3-3 samarbeide med frivillige organisasjoner.  

Kapittel 4 identifiserer særlige tiltak i barnevernet. Barnevernet skal etter § 4-2 snarest, og senest 
innen en uke, gjennomgå innkomne meldinger og vurdere om det skal følges opp av undersøkelser 
etter § 4-3. Undersøkelser skal etter § 6-9 gjennomføres snarest og senest innen tre måneder. Jamfør 
§ 4-4 skal hjelpetiltak settes i verk når barnet har særlige behov for dette. Barnevernet skal videre 
bidra til å gi det enkelte barn gode levekår og utviklingsmuligheter ved råd, veiledning og hjelpetiltak. 
Når hjelpetiltak vedtas skal barneverntjenesten etter § 4-5 utarbeide en tidsavgrenset tiltaksplan. 
Barnevernet skal følge med på hvordan det går med barnet og foreldrene og om hjelpen er tjenlig, og 
eventuelt vurdere om det er nødvendig med nye tiltak eller omsorgsovertakelse. Tiltaksplanen skal 
evalueres regelmessig. Barnevernet kan jamfør § 4-6 fatte midlertidige vedtak om å plassere barnet 
utenfor hjemmet. Barnevernet skal her følge opp barn og foreldre, og vurdere omsorgssituasjonen og 
utviklingen. 

Etter §4-13 kan barnevernet iverksette vedtak om omsorgsovertakelse. Ved omsorgsovertakelse skal 
barnevernet jamfør § 4-15 utarbeide en omsorgsplan for barnets omsorgssituasjon. Om barnet 
samtykker skal barneverntjenesten utarbeide en plan for framtidige tiltak etter fylte 18 år. Jamfør § 4-
16 har barnevernet etter omsorgsovertakelse et løpende og helhetlig ansvar for oppfølgingen av 
barnet, herunder et ansvar for å følge utviklingen til barnet og foreldrene.  

Fosterhjem kan etter § 4-22 være et hjelpetiltak. Med fosterhjem menes private hjem som tar imot 
barn til oppfostring på grunnlag av barnevernets beslutning om hjelpetiltak eller omsorgsovertakelse. 
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Kommunen der fosterhjemmet ligger skal godkjenne og føre tilsyn med fosterhjemmet. Kommunen 
skal videre føre tilsyn med hvert enkelt barn i fosterhjem fra plasseringstidspunkt og frem til fylte 18 år. 

Forvaltningsloven gjelder for saksbehandling knyttet til tiltak etter barnevernloven. 

 

1.2.3 Tidlige revisjoner og tilsyn i barnevernet 
Deloitte gjennomførte en forvaltningsrevisjon av barnevernet i 2009. Her kommer det mellom annet 
frem at det er avvik knyttet til tidsfrister for undersøkelser, tiltaksplaner og evaluering av hjelpetiltak. 
Videre er det avvik knyttet til omsorgsplaner og tilsynsbesøk i fosterhjem. 

Fylkesmannen hadde tilsyn med barneverntjenesten i kommunen i 2014. Kommunen har her avvik 
knyttet til at kommunen ikke sikrer systematisk oppfølging og kontroll av barn i kommunale fosterhjem. 
Mellom annet observeres det at planer ikke blir evaluert i tilstrekkelig grad, samtidig som kommunen 
ikke gjennomgår fosterhjemsavtalen med fosterforeldre årlig. Kommunen gjennomfører videre ikke 
fosterhjemsbesøk i alle saker, noe som er pålagt etter lov.  

 

1.3 Forslag til tilnærming 
Barnevernloven stiller krav til tidsfrister for gjennomgang av meldinger og gjennomføring av 
undersøkelser. Videre stilles det krav til tiltaksplaner og omsorgsplaner, samt nødvendige hjelpetiltak. 
Disse skal evalueres jevnlig. Det kommer frem av samtaler med kommunen at barnevernstjenesten 
har utfordringer knyttet til dette, og særlig evalueringer. Videre kommer det frem av 
forvaltningsrevisjonen av barnevernet i kommunen fra 2009 at barneverntjenesten har utfordringer 
knyttet til mellom annet undersøkelsesfrister og tiltaksplaner. Vi foreslår i den anledning at revisjonen 
ser nærmere på etterlevelsen av disse kravene, samt der det er mangler, ser nærmere på mulige 
årsaker til manglende etterlevelse.   

Oppfølgingen av barn i kommunale fosterhjem pekes på som en utfordring for barnevernet i 
kommunen. Kommunen sliter med å gi barna den oppfølgingen de har krav på etter loven. Dette 
påpekte også fylkesmannen i Rogaland i sitt tilsyn med barneverntjenesten i 2014. Fylkesmannen 
konkluderer her med at kommunen ikke sikrer systematisk oppfølging og kontroll av barn i kommunale 
fosterhjem. Vi foreslår i den anledning at vi ser nærmere på hvordan kommunen følger opp barn i 
kommunale fosterhjem og årsaker til eventuell manglende etterlevelse.  

Barnevernloven vektlegger viktigheten av at barneverntjenesten samarbeider med andre deler av 
forvaltningen og frivillige organisasjoner. Særlig viktig kan barnehagene og skolene sies å være, da 
disse er de kommunale tjenestene som kommer tettest inn på barna sine liv. Dette gir de en unik 
posisjon til å observere barn og unge. Samtidig påpeker veilederen til barnets beste – samarbeid 
mellom barnehagen og barenverntjenesten at tidlig innsats er viktig, og at tidlig hjelp fra barnevernet 
er viktig for utsatte barn. Det er dermed viktig at barnehagen og skolen fanger opp problemer tidlig og 
involverer barnevernet på rett tid. Vi foreslår derfor at revisjonen ser nærmere på hvordan barnevernet 
sitt samarbeid med de andre delene av den kommunale forvaltningen og frivillige organisasjoner 
fungerer. Her vil vi ha et særlig fokus på samarbeidet med barnehagene og skolene. 
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2. Formål, problemstillinger og 

revisjonskriterier 
2.1 Formål 
Formålet med forvaltningsrevisjonen er å se i hvilken grad Haugesund kommune ivaretar sitt ansvar 
for å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling får 
nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid. Herunder vil vi vurdere etterlevelse av krav knytt til 
meldinger, undersøkelser, planer og hjelpetiltak, oppfølgingen av barn i kommunale fosterhjem og 
samarbeidet mellom barnevernet og andre deler av den kommunale forvaltningen. 

Undersøkelsen vil være forbedringsorientert, og vil ha som formål å gi anbefalinger om tiltak dersom 
det avdekkes avvik eller mulige forbedringsområder.  

2.2 Problemstillinger 
På bakgrunn av formålet blir følgende problemstillinger foreslått: 

1. I hvilken grad etterlever barnevernet i Haugesund kommune sentrale krav i barnevernloven 
og forvaltningsloven? 

a. Overholder barnevernet tidsfristene for gjennomgang av meldinger og gjennomføring av 
undersøkelser? 

b. I hvilken grad er det utarbeidet lovpålagte planer, og hvordan evalueres disse? 
c. Utarbeides enkeltvedtak om hjelpetiltak i tråd med sentrale krav i regelverket? 
d. Hvordan følger barnevernet opp og evaluerer igangsatte hjelpetiltak? 
e. Hvordan følger kommunen opp avvik og arbeider med forbedringsarbeid?  
f. Ved eventuelle mangler, hva er mulige årsaker til den manglende etterlevelsen? 

 

2. Hvordan følger kommunen opp barn i kommunale fosterhjem? 

a. Hvordan kontrollerer og følger kommunen opp barnets situasjon og utvikling i fosterhjemmet? 
b. Hvordan sikrer kommunen barns medvirkning?  
c. Hvordan veileder kommunen fosterforeldre? 
d. I hvilken grad sikres kravene til dokumentasjon? 
e. Hvilke rutiner har kommunen for å følge opp barn i fosterhjem? 
f. Hvordan følger kommunen opp avvik og arbeider med forbedringsarbeid?  
g. Ved eventuelle mangler, hva er mulige årsaker til den manglende etterlevelsen? 

 

3. Hvordan fungerer samarbeidet mellom barnevernet og de andre delene av den kommunale 
forvaltningen og frivillige organisasjoner, med særlig vekt på samarbeidet med barnehagene 
og skolene? 
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2.3 Revisjonskriterier 
Til problemstillingane stiller vi opp revisjonskriterier. Revisjonskriterier er de krav og normer som 
tilstand og/eller praksis i kommunen måles mot. Revisjonskriterier må være aktuelle, relevante og 
gyldige for kommunen. Sentrale kilder til å utlede revisjonskriterier vil være: 

 Lov om barneverntjenester (Barnevernloven) 
 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) 
 FNs konvensjon om barnets rettigheter 
 Forskrift om fosterhjem  
 Rundskriv Q-1/2014 Merknader til forskrift om fosterhjem §§ 8 og 9 – Tilsyn med barn i fosterhjem 
 Rundskriv Q-16/2013 Forebyggende innsats for barn og unge 
 Til barnets beste – samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten – veileder Barne- og 

likestillingsdepartementet og Kunnskapsdepartementet 
 Rutinehåndbok for kommunenes arbeid med fosterhjem – Barne- og likestillingsdepartementet 
 Kommunale vedtak og retningslinjer  
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3. Tilnærming 
3.1 Metode 
For å svare på problemstillingene vil vi samle inn data ved bruk av følgende teknikker:  

 Dokumentanalyse 
 Intervju 
 Kontroll av enkeltsaker 

 

Vi vil innhente og gjennomgå dokumentasjon fra kommunen som kan gi informasjon om 
problemstillingene. Her vil det bli aktuelt å gjennomgå kommunen sine rutiner og dokumentasjon knyttet til 
barnevernssaker. Her vil vi også innhente informasjon om overholdelse av tidsfrister, samt hente inn 
samarbeidsrutiner og samarbeidsavtaler mellom barnevernet og andre kommunale tjenester.  

Vi vil gjennomføre intervjuer med relevante informanter. Formålet med intervjuene er å få utfyllende 
informasjon og forklaringer til oversendt dokumentasjon. Relevante informanter vil blant annet være 
kommunalsjef oppvekst, enhetsledere barnevern, barnehage og skole samt ansatte i barnevernet, 
barnehagene og skolene. Valg av respondenter intervju vil bli avtalt nærmere med kommunen. Ved 
gjennomføring av intervju utarbeides det intervjuguider. Fra hvert intervju skriver vi referat som vi 
sender til hver enkelt respondent til verifisering (gjennomlesing og eventuell korrigering). Svar fra 
respondenter analyseres og sammenstilles deretter med øvrig dokumentasjon.  

Vi vil gjennomføre en stikkprøvegjennomgang av 15 saksmapper. Av disse vil 10 saksmapper være 
hjelpetiltakssaker og 5 omsorgsovertakelser. Dette vil gi informasjon om hvordan barnevernet arbeider 
i konkrete saker og i hvilken grad interne rutiner følges i dette arbeidet. Saksmapper vil velges ut 
tilfeldig.  

Det vil utarbeides en skriftlig sluttrapport som gjør rede for undersøkelsen, funn og anbefalinger. 
Utkast til rapport vil sendes på høring til relevante aktører før det utarbeides en endelig sluttrapport. 
Sluttrapportering til kontrollutvalget vil skje ved framstilling av en revisjonsrapport. Det vil være en rød 
tråd gjennom rapporten, og rapporten vil være kvalitetssikret og etterprøvbar.  
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3.2 Aktivitets- og framdriftsplan 
Vi vil bruke 250 timar på oppdraget, fordelt på hovedaktivitetane planlegging, gjennomføring og 
rapportering. Figuren under viser forslag til aktivitets- og framdriftsplan: 

Forvaltningsrevisjonen vil ha oppstart i mars, etter vedtak i kontrollutvalget. Gjennomføring av 
forvaltningsrevisjonen vil gå føre seg i april-mai. Vi vil levere rapporten til kontrollutvalgsmøtet 9. juni 
2020. Levering til kontrollutvalgsmøtet den 9. juni forutsetter rask tilgang til nødvendig dokumentasjon 
fra kommunens side, samt bistand til å avholde intervjuer med kommunens ansatte. Dersom vi 
underveis ser at tidsplanen blir for stram vil vi orientere kontrollutvalget om dette.  

Juni
Faser + aktiviteter Timer 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 Forberede 0
Forundersøkelse 00
Etablere prosjektplan
Godkjenning prosjektplan 0

2 Starte opp 0
Sende oppstartsbrev 0
Oppstartsmøte 0
Revisjonskriterier
Dokumentliste
Intervjuplan

3 Gjennomføre
Dokumentanalyse 0
Intervjuguide
Intervjuer 0
Analyse 
Kvalitetssikring 0
Rapportutkast 0

4 Rapport 0
Ferdigstille rapportutkast 0
Høring rapportutkast 
Oversending av rapport
Presentasjon KU 0

250

April MaiMarsFebruar
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4.  Prosjektteam og honorar 
4.1 Prosjektteam 
KPMG sitt team i forvaltningsrevisjonen består av følgende: 

 Ole W. Fundingsrud 
 Mathias Johannessen 
 Magnus Heggen  
 
 

4.2 Honorar  
I samsvar med avtale.
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particular situation. 
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HAUGESUND KOMMUNE     Saksframlegg 
 

Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS  Side 1 av 1 

 
 

SAKSGANG 
Utvalg Møtedato Saksnummer 
Kontrollutvalget  17.03.20 09/20 
 
Saksansvarlig: Arkivkode: Arkivsak: 
Odd Gunnar Høie 033  
  
   
REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 17.03.20 
 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
 
Referatsakene 13 – 18 blir tatt til orientering.  
 
 
 
Saksvedlegg:   
 

13. Statusrapport pr. mars 2020 
14. Bystyrevedtak 05.02.20, sak 5/20 – Revisjonsrapport «Rutiner for beboermidler og   

ansettelsesforhold» 
15. Protokoll fra møte i Havnerådet 11.12.19 
16. Protokoll fra representantskapsmøte i Haugaland brann og redning IKS 05.02.20 
17. Innkalling til ekstraord. møte i representantskapet for Haugaland Vekst IKS 21.02.20 
18. Invitasjon til FKT-fagkonferanse på Gardermoen 3. - 4. juni 2020 

 
 

Saksorientering: 
Sakene blir lagt frem for kontrollutvalget til orientering.  
 
 
 
Aksdal, 10.03.20 
 
 
 
Odd Gunnar Høie 
Seniorrådgiver/utvalgssekretær 
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  Saksnr. : 09/20 
  Arkivkode: 216 

Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS  Side 1 
 

   
  Kontrollutvalget - statusoversikt pr. mars 2020 
 
Saker fra bestilling til behandling i kontrollutvalget 
Forvaltningsrevisjoner Bestilt Tidsbruk Status Ferdig 

dato 
Merknader 

Barnevern 17.03.20 250 timer Prosjektplan 
er ferdig 

09.06.20  

Risiko- og vesentlighets 
vurdering 

26.11.19 140 timer Under 
utarbeidelse 

Våren 
2020 

 

Plan for forvaltnings-
revisjon og eierskaps-
kontroll 

26.11.19   Høsten 
2020 

 

Selskapskontroller      

      
 
Saker under politisk behandling eller til oppfølging i kontrollutvalget 
Forvaltningsrevisjoner Bestilt Behandlet i 

KU 
Behandlet i 
bystyret 

Planlagt 
oppfølg. 

Merknad 

Rutiner for beboermidler 
og ansettelsesforhold  

11.06.19 26.11.19 05.02.20 25.08.20 250 timer 

      
Selskapskontroller      

      
 
 
Avsluttede prosjekter  

 

Forvaltningsrevisjoner Bestilt Behandlet 
i KU 

Behandlet i 
bystyret 

Fulgt opp 
i KU/BST 

Merknader 

Vedlikehold av 
kommunale bygg 

08.05.18 27.11.18/ 
29.01.19 

13.03.19 04.02.20/ 
04.03.20 

Avsluttet 

Samarbeidet om brann og 
redning på Haugalandet 

30.10.18 14.05.19/ 
27.08.19 

12.06.19/ 
16.10.19 

Ingen 
oppfølging 

Avsluttet 

Legemiddelhåndtering 24.10.17 06.03.18/ 
08.05.18 

13.06.18 29.01.19/ 
13.03.19 

Avsluttet 

Internkontroll og 
byggesaksbehandling 

29.11.16 09.05.17 14.06.17 28.11.17/ 
31.01.18 

Avsluttet 

Opplæringstilbud til 
minoritetsspråklige elever 

08.02.16 30.08.16 19.10.16 06.06.17/ 
06.09.17 

Avsluttet 

Selskapskontroller      

Karmsund Havn IKS 30.01.18 05.06.18/ 
28.08.18 

17.10.18 27.08.19/ 
16.10.19 

Avsluttet 
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