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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: G10

Arkivsaksnr: 2012/651-1

Saksbehandler: Kjell Nilssen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Helse- og omsorgsutvalget 19/2012 14.03.2012

Rapportering til Helse- og omsorgsutvalget om tilsyn 2011

Rådmannens forslag til vedtak
Helse og omsorgsutvalget tar de framlagte tilsynsrapporter til etterretning og forutsetter at 
fagavdelingene lukker de framkomne avvik. 

Saksopplysninger
I henhold til reglement for hovedutvalgene kan utvalget i henhold til § 3 romertall I pkt c) 
”behandle kontroll- og tilsynsrapporter”. Administrasjonen tar sikte på å legge fram de 
tilsynsrapporter som utføres av tilsyns- og kontrollmyndigheter til utvalgets orientering, og slik 
at utvalget selv kan vurdere om det er aktuelt å følge disse opp med ytterligere tiltak.

I 2011 er det innefor helse- og omsorgsområdet gjennomført 2 tilsyn, begge av Fylkesmannen. 
Dette gjelder:

 Tilsyn med behandling av økonomisk stønad ved NAV-Tana
 Tilsyn med barneverntjenesten i Tana kommune

I begge tilsynene er det påvist avvik i forhold til gjeldende regelverk og de aktuelle 
fagavdelinger arbeider nå med lukking av disse.

Vurdering
Rådmannen følger opp fagavdelingens arbeid med lukking av de påviste avvik, og vil ut over 
dette ikke vurdere aviksrapportene.
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FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMARKKU FYLKKAMÂNNI
Helse- og sosialavdelingen Deavva§vuoda- ja sosiddaossodat

Tana kommune, Rådmannen

Rådhusveien 3
9845 TANA

Deres ref Deres dato Vår ref
Sak 2011/433
Ark 721.0

Saksbehandler/direkte telefon: Catarina Schjølberg - 789 50 390

MOTTATT

2 8 JUL 2011

Vår dato
21.07.2011

Rapport fra tilsyn med Behandling av økonomisk stønad i Tana
kommune, ved NAV Deanu- Tana

Vedlagt følger rapport fra tilsyn med NAV Tana den 12. og 20. mai 2011. Vi har tatt inn de
rettinger som er meldt tilbake i e-post datert 20. juli.

Fylkesmannen ber om at kommunen lager en plan, for hvordan den skal rette opp, de forhold
som er påpekt i rapporten. Planen skal inneholde en dato for når tiltakene skal være
gjennomført. Vi ber om en tilbakemelding innen 15. september 2011.

Vi tillater oss å minne om at kommunen skal ha en ordning som ivaretar kravet om at tiltak
skal evalueres for å sikre at det har ønsket effekt, jf internkontrollforskriften.

Med hilsen

Linda Kråkenes Catarina Schjølberg
fungerende avdelingsleder rådgiver

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift.

Kopi til:
Statens helsetilsyn Postboks 8128 Dep. 0032 OSLO
NAV Tana Maskevarreveien 1 9845 TANA

Postadresse: Telefon: Telefaks: E-post: Internett:
Statens hus 78 95 03 00 78 95 03 07 postmottak@fmkno www.fylkesmannen.no/Finnmark
9815 VADSØ
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Fylkesmannen i Finnmark

Rapport fra tilsyn med Behandling av økonomisk stønad

Tana kommune, ved NAV Deanu-Tana

Virksomhetens adresse: Rådhusveien 3, 9845 Tana
Tidsrom for tilsynet: 12.05.11 og 20.05.11 — 21. 07.11
Kontaktperson i virksomheten: Marina Ingilæ

Sammendrag
Fylkesmannen skal i 2011 gjennomføre landsomfattende tilsyn med sosiale tjenester i arbeids
og velferdsforvaltningen (NAV). Formålet med tilsynet er å undersøke om kommunen
gjennom sine styringsaktiviteter (internkontroll) sikrer at søkers rett til økonomisk stønad blir
ivaretatt. Tilsynet tar utgangspunkt i bestemmelsene om økonomisk stønad i Lov om sosiale
tjenester i NAV §§18 og 19, i saksbehandlingskrav fastsatt i eller i medhold av lov eller
forskrift, og i krav til internkontroll.

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte
områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:
• Om kommunen sikrer at søknader om økonomisk stønad behandles i henhold til lov og

forskriftskrav.
• Om kommunen sikrer at det foretas individuelle vurderinger ved behandling av søknader

om økonomisk stønad.

Tilsynet hadde fokus på følgende undertema:
• Håndtering av henvendelser/søknader
• Kartlegging/innhenting av relevante opplysninger
• Vurderinger og beslutninger
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Det ble påpekt 2 avvik:

Avvik 1:

Tana kommune ved NAV-kontoret sikrer ikke at det foreligger en individuell vurdering til
grunn for valg av stønadsnivå av økonomisk sosialhjelp.

Avvik 2:

Tana kommune ved NAV-kontoret fatter ikke vedtak om avvisning/ avslag på økonomisk
stønad ved manglende innlevering av dokumentasjon.

Dato: 21.07.11

Linda Kråkenes
revisjonsleder

Elisabeth M. Lamøy, Ingunn A. Dahlen
revisor
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1. Innledning
Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Tana kommune, NAV Deanu-Tana i
perioden 25.01.11- 21.07.11. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte
tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med sosialtjenesten etter lov om sosiale
tjenester § 2-6.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i
lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:
• hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av

lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
• tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
• tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre
undersøkelser.

Rapporten ornhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor
ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet
omfattet.

•  Avvik  er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
•  Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller

forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold
Tana kommune er en langstrakt kommune med mange små bygder, og er totalt 4 049,72 km2
i areal. Kommunen hadde pr. 01.01.11 2 910 innbyggere. Administrasjonssenteret er ved
Tana bru. Kommunen er et geografisk og kommunikasjonsmessig knutepunkt i Øst-Finnmark.
Den grenser til Gamvik og Berlevåg, og møter Båtsfjord i ett punkt. Tana grenser i øst til
Nesseby og Vadsø, og i sør til Karasjok og Utsjok i Finland. I vest grenser kommunen til
Porsanger og Lebesby. Tana hører til forvaltningsområdet for samisk språk. Tana er
trespråklig. Det snakkes norsk, samisk og finsk. De viktigste næringene utgjør jordbruk,
reindrift, bergverk, bygg/anlegg og tjenesteyting.

NAV Deatnu - Tana åpnet 25.02.09. Kontoret har 8 ansatte (7 årsverk) hvorav 2,5 er
kommunalt ansatte. Kontoret har i dag på plass en leder tilsatt på statelige vilkår, felles med
NAV Nesseby. Kontoret har ikke nesteleder. Det fremgår av samarbeidsavtalen at NAV-
kontoret inneholder minimumsløsningen med behandling av økonomisk sosialhjelp etter lov
om sosiale tjenester i arbeids og velferdsforvaltningen kap. 4. Kontoret ivaretar også arbeidet
med økonomisk rådgivning, råd og veiledning og skriving av tvangsvedtak etter kap. 6.

Enheten består av 2,5 årsverk som fatter vedtak om økonomisk sosialhjelp hvorav 0,5 årsverk
er en tidsavgrenset prosjektstilling. De er kommunalt ansatt med sosialfaglig utdanning. De 5
statlige ansatte mottar søknader i mottak, og kanaliserer henvendelser om sosialhjelp til de
kommunale saksbehandlerne. De er også behjelpelig med utfylling av søknad i mottak. De
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statlige ansatte har ikke fått opplæring på det sosialfaglige området, og da heller ikke i
saksbehandling vedrørende økonomisk sosialhjelp. Alle ved kontoret betjener mottaket.

I 2009 var årsgjennomsnittet av registrerte arbeidsledige som andel av arbeidsstyrken 3,8%
mot 3,7 % i Finnmark for øvrig. På landsbasis utgjør ledige 2,7% i 2009.
Sosialhjelpsmottakere pr. 100 innbygger 20-66 år utgjør 5,6%, mot 5,7% i Finnmark totalt.
Svært få av sosialhjelpsmottakerne har kun sosialhjelp som sin hovedinntekt.

3. Gjennomføring
Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 25.01.11. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt
i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 12.05.11

Intervjuer
7 personer ble intervjuet.
Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet
Dokumentunderlag.

Det ble gjennomført befaring ved NAV Tana sine lokaler.

Sluttmøte ble avholdt 20.05.11

4. Hva tilsynet omfattet
Fylkesmannen har ved tilsyn i Tana kommune ved NAV Tana undersøkt om kommunen
sikrer en forsvarlig behandling av søknader om økonomisk stønad. Dette innebærer at det skal
være en forsvarlig håndtering av henvendelser om økonomisk stønad. Det skal være en
tilstrekkelig kartlegging av hjelpebehovet, og stønadsbehovet skal vurderes individuelt og
utmålingen skal være i samsvar med søkerens hjelpebehov.

5. Funn
Avvik 1:
Tana kommune ved NAV-kontoret sikrer ikke at det foreligger en individuell vurdering som
grunnlag for valg av  stønadsnivå  av økonomisk sosialhjelp.

Dette er avvik fra følgende lovkrav:
Lov om sosiale tjenester i NAV §§ 4,5,18,19, 22, § 41.

Følgende observasjoner er lagt til grunn for avviket:

• Gjennom tilsyn har vi avdekket at det ikke fremkommer i vedtak eller journal hvilke
individuelle vurderinger som legges til grunn for  stønadsnivå.  Dette bekreftes
gjennom intervjuene. Dette gjelder både akutt/nødhjelp og ordinære søknader.

— Videre fremkommer det at det ikke er forklart i vedtakene hvilken sats som er
lagt til grunn og hvorfor
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Det fremkommer ikke i vedtakene hvilke utgifter/ hensyn som er tatt med i
beregningen av stønadsnivå
Det fremkommer også at vurderinger av stønadsnivå utover statens veiledende
sats nesten alltid vurderes etter lovens § 19. Dette bekreftes gjennom
intervjuene.

Kommentar:
Etter forvaltningsloven § 25 skal det stå i vedtaket hvilke faktiske forhold vedtaket bygger på.
I saker som gjelder økonomisk sosialhjelp er søkerens økonomiske situasjon en vesentlig og
som regel avgjørende del av faktabeskrivelsen. Søkeren må derfor få vite hvilke faktiske
forhold NAV har bygget på i sitt vedtak. Hovedhensyn bak forvaltningsmessig skjønn skal
også nevnes.

Lovgrunnlag:
Forvaltningsloven § 17 om utredningsplikt
Lov om sosiale tjenester i NAV § 22, jf § 21 om utbetaling av stønad
Lov om sosiale tjenester i NAV § 5 om internkontroll
Lov om sosiale tjenester i NAV § 41, enkeltvedtak

Avvik 2:

Tana kommune ved NAV-kontoret fatter ikke vedtak om avvisning/ avslag på øk. stønad ved
manglende innlevering av dokumentasjon

Dette er avvik fra følgende lovkrav: Lov om sosiale tjenester i NAV §§ 4,5,18, 19,jf § 41 og
forvaltningslovens § 17.

Følgende observasjoner er lagt til grunn for avviket:

• Ved manglende dokumentasjon til søknader, blir disse liggende på "vent". Det
lages dermed ikke vedtak om avvisning/ avslag.

• Kontoret har flere gode skriftlige rutiner vedr økonomisk sosialhjelp. Disse
benyttes ikke aktivt, og er lite kjent.

Kommentar:
Avgjørelser om tildeling av sosiale tjenester skal regnes som enkeltvedtak. Det gjelder også
avgjørelser om avvisning/avslag på økonomisk stønad. Jf Lov om sosiale tjenester i NAV
§ 41.

Etter forvaltningsloven § 25 skal det stå i vedtaket hvilke faktiske forhold vedtaket bygger på.
Vi viser også til uttalelse fra Sivilombudsmannens sak 2005/399 (Årsmelding for 2005 nr 45
siden 192), der det understrekes at det skal fattes skriftlig vedtak.

Lovgrunnlag:
Forvaltningsloven § 17 om utredningsplikt
Lov om sosiale tjenester i NAV § 22 ,jf § 2lom utbetaling av stønad
Lov om sosiale tjenester i NAV § 5 om internkontroll
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6. Virksomhetens styringssystem
Kravet til internkontroll innebærer at kommunens ledelse har ansvar for å sikre etterlevelse av
sosiallovgivningen gjennom systematisk styring og kontinuerlig forbedring.

• Gjennom tilsynet har vi avdekket at det ikke fins IK-rutiner på kontoret pr i dag.
- Vi registrerer at det ikke er faste møtearenaer pr i dag for fagdiskusjon og

veiledning. Dette kan medføre svikt.
• Det er ingen faste møtepunkter mellom Nav-leder og rådmann. Nav-leder er

ikke en del av rådmannens ledergrupper
• Det lages ikke kompetanseplaner

• Sårbarhet i systemet kan medføre svikt.
• Arbeid med risikovurdering og risikoforebygging er pr i dag lite strukturert

Vurdering av sårbarheten ved fravær av kommunalt ansatte, omhandler pr i
dag liten involvering av statlige ansatte i arbeidet med økonomisk sosialhjelp.

• Kommunen har ikke utpekt faglig ansvarlig for sosialtjenesten. Det er ikke
avklart hvordan feil el mangler fanges opp slik delegasjoner, ansvar og
tilstedeværelse er pr i dag. Virksomheten har ingen nestleder. Vi viser også til
de avvik vi har påpekt.

7.  Regelverk
• Lov om sosiale tjenester i arbeids og velferdsforvaltningen
• Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker
• Lov om arbeids og velferdsforvaltningen
• Forskrift om rammer for delegering mellom stat og kommune om oppgaveutførelsen i

de felles lokale kontorene i arbeids- og velferdsforvaltningen

8. Dokumentunderlag
Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av
betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

• Virksomhetsplan for NAV Finnmark 2011, udatert
• Årsplan for NAV, udatert
• Samarbeidsavtale mellom Kommune og NAV Fylke av 26.01.09
• Oversikt overordnet oppgavefordeling/grensesnitt NAV-hjelpetjenesten av 24.02.09
• Delegasjoner av 19.02.09, 11.03.09
• Oversikt over ansatte i kommunale og statlige stillinger, udatert
• Kompetanseplan, udatert
• Rutiner, udatert
• 25 vedtak derav 5 akutt/nødhjelp

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:
• Rutiner
• Vedtak
• Samarbeidsavtale
• Delegasjoner
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Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:
• Varsel om tilsyn datert 25. januar 2011
• Mottatt dokumentasjon fra kommunen datert 28.april 2011
• Program for tilsynsbesøk datert 03.mai 2011
• Mottatt dokumentasjon fra kommunen datert 08.april 2011

9. Deltakere ved tilsynet
I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over
hvilke personer som ble intervjuet.

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Linda Kråkenes, seksjonsleder
Elisabeth Munkebye Lamøy, rådgiver
Ingunn Dahlen, rådgiver
Catarina Schjølberg, rådgiver

I
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Deanu oadjokantuvra // Tana trygdekontor
Postadresse: Maskevarreveien 1// 9845 TANA

Besøksadresse: Maskevarreveien1 // Tana
Tel: 55 55 33 33 // Faks: 78 38 97 71

www.nav.no // nav.kontaktsenter@nav.no

Fylkesmannen i Finnmark
Statens Hus
9815 vadsø

Ved: Linda Kråkenes/Catarina Schjøberg

Deres ref: 2011/433 Vår ref: Vår dato: 11.01.2012

Svar vedrørende tilsyn med behandling av økonomisk stønad i Tana Kommune.

Vi gjør oppmerksom på at deler av vedlagt dokumentasjon er vedtak vedrørende brukere og er 
dermed unntatt offentligheten.

Viser til deres rapport av 21.07.2011 etter tilsyn med kommunenes behandling av økonomisk 
stønad innen arbeid og velferdsforvaltningen, samt purring av 09.12.11.

Rapporten påpeker 2 avvik jfr pkt 5. i rapporten:

Avvik 1: Tana kommune ved Nav kontoret sikrer ikke at det foreligger individuell vurdering 
til grunn for valg av stønadsnivå for økonomisk sosialhjelp.

Avvik 2: Tana kommune ved Nav kontoret fatter ikke vedtak om avslag på økonomisk stønad 
ved manglende innlevering av dokumentasjon.

Avvik 1:
Nav Tana er enig med fylkesmannen i at det ikke er tilstrekkelig skriftliggjort hvilke 
vurderinger som legges til grunn ved innvilgelse av økonomisk sosialhjelp. Brukerne har vært 
orientert i forbindelse med innlevering av søknader hvilke satser som gjelder, og hvilke 
utgifter som forventes dekket innenfor disse satsene.  Vurderingene som er gjort er ikke 
nedtegnet i notat, eller i vedtak i tilstrekkelig grad. Vi har siden tilsynet hatt fokus på å  
skriftliggjøre vurderingene bedre, både fordi dette er et lovkrav og fordi dette sikrer at den 
enkelte bruker har grunnlag for å forstå hvorfor vedtaket er blitt slik det er. 

Vi har fått tilbakemelding fra noen brukere at enkelte vedtak blir for omfattende, og jobber 
derfor med kontinuerlig kvalitetsforbedring ved at vedtakene skal gjennomleses av annen 
veileder.

Unntatt offentlighet
jf § 13.1 i Lov om off., jf avfvl § 7.
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Nav Tana har lagt til grunn at vi benytter statens veiledende satser som en norm med mindre 
det fremkommer noe særskilt i møte med bruker, som tilsier at vi skal gå over eller under 
denne satsen. Vi har ikke gått under norm, og har derfor ikke begrunnet dette særskilt i 
vedtakene jfr krav til begrunnelse for valg av stønadsnivå.

Avvik 2:
I henhold til vår rutine skal det fattes vedtak om avslag på økonomisk sosialhjelp ved 
manglende dokumentasjon dersom det er levert inn søknad. Dette har tydeligvis ikke vært 
kjent blant alle ansatte, og vi har hatt en gjennomgang av rutinene umiddelbart etter 
tilsynsbesøket der dette har vært fokus. 

Nav-leder er ikke fast medlem av rådmannens ledergruppe, men innkalles etter behov. Det er 
ikke hensiktsmessig å delta på alle møter da det er felles nav-leder ved Tana og Nesseby. 
Nav-leder har fått egen kontaktperson  ved Kjell Nilsen i rådmannens lederforum.

Nav-leder er faglig, økonomisk og administrativt ansvarlig for den del av sosialtjenesten som 
er tillagt nav. Dette er regulert i samarbeidsavtalen mellom Nav Finnmark og Tana kommune. 

Vi anser at avvik 2 er lukket pr i dag.

Kvaliteten på vedtakene er bedre pr i dag, men at det fortsatt er rom for forbedring. Vi anser 
at avviket skal være helt lukket innen 31.03.12 og vil ettersende kopi av 10 sist fattede vedtak 
med underbilag innen den dato.

Følgende tiltak er iverksatt, eller er planlagt iverksatt:

1. Gjennomgang av tilsynsrapport (juni-11)
2. Alle vedtak skal legges kronologisk i felles perm.
3. Ukentlige sosialfaglige møter sammen med Nav Nesseby fra 01.12.11
4. Sluttføring av revidering av rutiner innen 31.01.12.
5. Endring av maler i Velferd og ny superbrukeropplæring på velferd. Innen 310312
6. Revidering av samarbeidsavtale mellom Nav Finnmark og Tana og kommune. Innen 

30.06.11

Vennlig hilsen

Marina Ingilæ
Leder 
Nav Tana og Nav Nesseby.
Marina.Ingile@nav.no
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Mob: 93 41 41 10

Vedlegg:
2 vedtak om innvilgelse etter LOST §18 og §19
3 vedtak om avslag etter LOST §18 og §19.
2 Vedtak på nødhjelp.
Tiltaksplan.
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FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMARKKU FYLKKAMANNI
Helse- og sosialavdelingen Dea 'vuoda- ja sosidlaossodat

0TT ATT
Deanu gieldafTana kommune
v/ Rådmannen
Rådhusv. 3
9845 Tana

Deres ref Deres dato

Med hilsen

Vår ref
Sak 2011/598
Ark 621

Saksbehandler/direkte telefon: Geir AgeBendiksen - 78 95 03 93

Oversendelse av endelig rapport etter tilsyn med
barneverntjenesten i Tana kommune

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift.

Vår dato
31.10.2011

Fylkesmannen i Finnmark viser til tidligere oversendelse av foreløpig rapport. Tana
kommune har i sin tilbakemelding på rapporten ikke kommet med opplysninger som tilsier at
den inneholder faktafeil.

Fylkesmannen i Finnmark oversender derfor endelig rapport fra tilsynet som fant sted i
perioden 7. februar - 31. oktober 2011.

I forbindelse med avvikene som ble avdekket under tilsynsbesøket, ber Fylkesmannen i
Finnmark om en plan fra Tana kommune, for hvordan kommunen har tenkt å rette opp de
påpekte forholdene. En slik tilbakemelding bes gitt innen 10. desember 2011.

Når det gjelder tidspunktet for lukkingen av avvikene, vil vi komme tilbake til dette etter at
planen fra virksomheten er mottatt.

Linda Kråkenes Geir Age Bendiksen
fungerende avdelingsleder psykiatrirådgiver

Kopi til:
Deanu gielda/Tana kommune v/ Jakob Lanto Rådhusv. 3 9845 Tana
Statens helsetilsyn Postboks 8128 DEP 0032 OSLO

Postadresse: Telefon: Telefaks: E-post: Internett:
Statens hus 78 95 03 00 78 95 03 07 postmottak@fmkno www.fylkesmannen.no/Finnrnark
9815 VADSØ

Side 19



Rapport fra tilsyn med kommunenes arbeid med undersøkelser og
evaluering av hjelpetiltak til hjemmeboende barn

Virksomhetens adresse:
Tidsrom for tilsynet:
Kontaktperson i virksomheten:

Sammendrag
Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte
områdene på tilsynstidspunktet. Den gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av
virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet. Systemrevisjonen er gjennomført
som en del av et landsomfattende tilsyn med barnevernstjenester i 2011, gjennomført etter
oppdrag fra Statens Helsetilsyn.

Tilsynet har undersøkt om kommunen gjennom sine styringstiltak sikrer at undersøkelser, og
evaluering av hjelpetiltak til barn som bor hjemme blir gjennomført i tråd med lover og
forskrifter.

Tilsynet har under begge hovedtemaer undersøkt om kommunen sikrer barns rett til
medvirkning i egen sak. Medvirkning vil i denne sammenheng si barnets rett til å bli
informert, og barnets rett til å uttale seg.

Det ble påvist to avvik under tilsynet.

Avvik 1:
Kommunen sikrer ikke at undersøkelser gjennomføres i henhold til lov og forskrift.

Avvik  2:
Kommunen sikrer ikke at hjelpetiltak til hjemmeboende bam evalueres i tråd med lov og
forskrift.

Dato. 31 okto er 201

\.\;\ Å
Geir Åge Bendiksen vi Arvdla
revisjonsleder revisor

Fylkesmannen i Finnmark

Tana kommune

Rådhusveien 3, 9845 Tana
07.02.2011 — 31.10.2011
Idun Dervola

LI

1

Side 20



r

1. Innledning
Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Tana kommune i perioden 07.02.2011 -
31.10.2011 Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i
inneværende år, og er en del av et landsomfattende tilsyn, gjennomført etter oppdrag fra
Statens helsetilsyn.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med barnevernstjenesten etter lov om
barnevernsfienester § 2-3 f:j erde ledd bokstav a.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i
lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:
• hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av

lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
• tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
• tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre
undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor
ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet
omfattet.

•  Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
•  Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller

forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold
Tana kommune hadde per 1.1.2011 2897 innbyggere, hvorav ca 20-21 % er barn under 18 år.
(Tall fra 2010). Andelen barn med barnevernstiltak ble i 2009 rapportert til 3,5%, mens snittet
for fylket for øvrig var på 5,8%.

Barneverntjenesten i Tana har ansatt 3 barnevernskonsulenter, hvorav to barnevernpedagoger
og en sosionom. Pr. 31.12.10 hadde Tana 4,5 tilsatte pr 1000 innbygger i aldersgruppa 0-17
år. Snittet i fylket var da 3,9 og i hele landet 3,2.

Barnevernfaglig leder er også leder for hjelpetjenesten i kommunen. Under hjelpetjenesten
sorterer PPT, tjenester for funksjonshemmede, barneverntjenesten, rus- og psykiatritjenesten
og botjenesten. Dette innebærer en samordnet tjeneste med en overordnet leder, hvor målet er
å yte helhetlige og samordnede tjenester. Stillingen som barnevernfaglig leder utgjør ca en
20% stilling.

3. Gjennomføring
Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 07.02.2011. Oversikt over dokumenter virksomheten har
oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.
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Åpningsmøte  ble avholdt 13.04.2011.

Intervjuer
5 personer ble intervjuet.
Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet
Dokumentunderlag.

Sluttmøte  ble avholdt 14.04.2011.

4. Hva tilsynet omfattet
Statens helsetilsyn har i sitt landsomfattende tilsyn med barnvern valgt å ha fokus på
kommunalt barnevern. Formålet med tilsynet er å undersøke om norske kommuner gjennom
sine styringstiltak sikrer at undersøkelser og evalueringa av hjelpetiltak til barn som bor
hjemme gjøres på en slik måte at barn og unge på disse områdene får nødvendig hjelp og
omsorg til rett tid. Tilsynsmyndigheten skal samtidig undersøke om kommunene i dette
arbeidet sikrer barns rett til medvirkning. Hensynet til barnets beste er et prinsipp som
anvendes ved tolkning av alle bestemmelser i barnevernloven som inngår i tilsynsområdene.

De to hovedtemaene for tilsynet var:

Den kommunale barneverntjenestens arbeid med
• undersøkelser
• evaluering av hjelpetiltak for hjemmeboende barn

Barns rett til medvirkning står sentralt og er undertema under begge hovedtemaene.
Medvirkning vil i denne sammenheng si barnets rett til å bli informert, og til å uttale seg.

5. Funn

Avvik 1:
Kommunen sikrer ikke at undersøkelser gjennomføres i henhold til lov og forskrift.

Avvik fra: Bv1. §§ 4-3, 6-3, 6-1, og 2-1 annet ledd, jf forskrift om internkontroll §§ 4 og 5

Avviket bygger på følgende:

• Kommunen har ikke rutiner som sikrer at en undersøkelse tilpasses sakens
alvorlighetsgrad eller gjennomføres selv om foreldrene ikke ønsker å samarbeide. Det
bekreftes også i intervju at det ikke finnes en klar strategi for dette.

• I fire av ti saker dokumenteres det ikke at kontroversielle og alvorlige tema, som
fremkommer i bekymringen, eller som informasjon i undersøkelsen, er avdekt eller
søkt avdekt.

• Kommunens interne prosedyrer og sjekklister for saksbehandlingen i
undersøkelsessaker følges ikke fullt ut. Dette medfører at nødvendige og relevante
opplysninger og vurderinger i arbeidet med undersøkelsen, og konklusjonen av den,
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Kommentar:

ikke blir dokumentert i saksmappene (manglende hypoteser mht alvorlighetsgrad,
vurderinger for bruk av hjemmebesøk, samtaler med barn, oppsummering og
konklusjon av undersøkelsessaken når disse videreføres med hjelpetiltak). Det vises
her til sammenhengen med avvik 2. Dette er ikke fanget opp, og følgelig er ikke
korrigerende tiltak iverksatt.

• Det finnes i liten grad dokumentasjon for barneverntjenestens faglige vurderinger av
informasjonen som innhentes i undersøkelsessaken i alle ti sakene tilsynet har lest.
Saken dokumenteres derfor ikke i et slikt omfang at det i ettertid er mulig å  se  hva
beslutningene er basert på.

• Rutinene for arbeidet med undersøkelsessaker, herunder faglige vurderinger, er ikke
understøttet av faglige verktøy på området.

• Det er ikke dokumentert at barn systematisk blir informert og får uttale seg før det tas
avgjørelser i saken.

Tilsynet har ikke grunnlag for å konkludere med at den faktiske undersøkelsen er
utilstrekkelig. Samtidig medfører de overnevnte funn blant annet at viktige
undersøkelsesaktiviteter i for stor grad er overlatt til muntlig tradisjon. Dette medfører
vesentlig fare for svikt i arbeidet med å sikre at barnet får nødvendig hjelp og omsorg til rett
tid.

I arbeidet med undersøkelsen og evaluering av hjelpetiltak må det legges til grunn at de
ansatte i barneverntjenesten sørger for nødvendig dokumentasjon av sitt arbeid.

Barnevernloven legger opp til at det ved avslutningen av en undersøkelse skal foretas
endelige barnevernfaglige vurderinger og beslutninger knyttet til barnets omsorgssituasjon
og foreldrenes omsorgskompetanse. Sakens faktum skal være klarlagt på en slik måte at
det er mulig å foreta en konkret og individuell vurdering av om det skal iverksettes
frivillige tiltak i familien, om saken skal henlegges eller om begjæring om tiltak skal
fremlegges for fylkesnemnda, jf. barnevernloven kapittel 4.

De faglige vurderingene i saken skal være dokumentert i et omfang som i ettertid gjør det
mulig å se hva beslutningen er basert på. Manglende planlegging og styring øker risikoen
for at saker henlegges ubegrunnet eller at det iverksettes tiltak som ikke er
hensiktsmessige.

Forvaltningsloven gjelder med de særregler som er fastsatt i barnevernloven, jf
barnevernloven § 6-1 første ledd. Etter forvaltningsloven § 11 d skal muntlige
opplysninger av betydning for saken så vidt mulig nedtegnes eller protokolleres. Videre
forutsetter §§ 17 og 18 indirekte skriftlighet for at partene skal kunne gjøre seg kjent med
sakens opplysninger og sakens dokumenter.

Det hører med til god forvaltningsskikk å sørge for tilstrekkelig journalføring og arkivering så
man kan gjøre rede for hva man har gjort i saken. Det fremgår ikke av loven hva som skal
nedtegnes. Det beror på en konkret vurdering i den enkelte sak. Det er imidlertid viktig at
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barneverntjenesten har nedfelt det som kan ha betydning for videre utredning og tiltak og som
bidrar til at partene kan ivareta sine rettigheter i saken.

I brev av 6. juli 1993 med overskriften "Journalføring" fra BFD, understreker departementet
viktigheten av å oppbevare opplysninger for ettertiden, både med tanke på at det kan komme
nye meldinger i saken, og av hensyn til den personen saken gjelder og eventuelt senere
erstatningssaker.

Avvik 2:
Kommunen sikrer ikke at hjelpetiltak til hjemmeboende barn evalueres i tråd med lov og
forskrift.

Avvik fra: Bv1. §§ 4-5, 6-3, 6-1 og 2-1, jf forskrift om internkontroll §§ 4 og 5

Avviket bygger på følgende:

• Det fremkommer ikke i alle saker hva som er formålet med hjelpetiltaket, og hvordan
dette skal bedre barnets situasjon, og foreldrenes mulighet til å ta seg av barnet.

• Vesentlige vurderinger knyttet til formålet med tiltakene eksisterer bare i muntlig
form. Det er derfor ikke mulig å etterprøve sammenhengen mellom problemene som
skal løses, tiltakene som iverksettes, samt evalueringen av dette.

• I flere av sakene tilsynet undersøkte var det ingen logisk sammenheng mellom
opprinnelig bekymring/problem og iverksatte tiltak.

• Barneverntjenesten sikrer ikke en tilstrekkelig vurdering av barnets omsorgssituasjon
og effekten av tiltakene:

• Det dokumenteres ikke en konkret barnevernfaglig vurdering av barnets
situasjon, og foreldrenes omsorgsevne på evalueringstidspunktet, vurdert opp
mot barnets situasjon og behov på vedtakstidspunktet.

• Det er ikke dokumentert at barn systematisk blir informert og får uttale seg før det tas
avgjørelser i saken.

• Det er uklart i organisasjonen hvem som skal kvalitetssikre egne rutiner, og det
faktiske arbeidet som skal utføres

Kommentar:

Barnevernloven § 4-5 forutsetter at barneverntjenesten skal følge nøye med på hvordan det
går med barna og foreldrene og om hjelpen er tjenelig, eventuelt om det er nødvendig med
nye tiltak eller om det er grunnlag for omsorgsovertakelse. Tiltaksplanen skal sikre at
oppfølgingen skjer planmessig og målrettet. Barnevernloven § 4-5 forutsetter at tiltaksplanen
er skriftlig og at den gir en oversikt over hvilke tiltak som skal settes i verk. Det er viktig at
tiltaksplanen gir klare og konkrete målsetninger for tiltaket og kriterier for hvordan målene
skal nås.
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6. Vurdering av virksomhetens styringssystem

Det er utarbeidet en egen internkontrollperm for barneverntjenesten i Tana kommune. I
permen er kommunens ansvar og oppgaver etter barnevernloven tydelig forent med kravene i
internkontrollforskriften. Kapittel 3.7 omhandler internkontrollforskriften § 4, bokstav g. Her
fremkommer det hvilke rutiner og prosedyrer som skal være styrende for blant annet
undersøkelsessaken og arbeidet med hjelpetiltak i form av statlige rutinehåndbøker, veiledere
og retningslinjer. Det fremkommer videre hvilke sjekklister, maler og annet utarbeidet
rutinemateriell som skal benyttes av saksbehandler i den enkelte sak, og legges i barnets
saksmappe. I tillegg er det utarbeidet en egen rutineperm som skal supplere
internkontrollpermen og visa versa.

De påviste avvikene viser at innholdet i internkontrollpermen ift. undersøkelsessaker og
arbeid med hjelpetiltak ikke er godt nok kjent blant de ansatte, og i for liten grad er fulgt opp
gjennom kontrolltiltak og avviksmeldinger. Dette, sammen med manglende fagverktøy på
enkelte områder, representerer en vesentlig fare for svikt i arbeidet med undersøkelser, og
evaluering av hjelpetiltak til hjemmeboende barn i fremtiden.

7.  Regelverk
FNs barnekonvensjon om barns rettigheter
Lov om barneverntjenester
Barneloven
Forvaltningsloven
Sentrale forskrifter
Rundskriv og prinsipielle uttalelser

8. Dokumentunderlag
Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av
betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

• Rapport fra intern revisjon
• Kompetanseplan
• Oversikt over ansatte i barneverntjenesten
• Organisasjonskart
• Delegasjonsreglement
• Oversikt over intern og ekstern møtestruktur
• Internkontrollperm
• Referat fra fagmøter
• Barneverntjenestens tiltak for å sikre brukermedvirkning
• Referat fra interkommunale samarbeid/veiledningsmøter
• Oversikt over brevmaler i familia
• Samordnet forebyggende rus- og psykiatriplan
• Rutineperm:

• Rutiner ved bv.tj saksbehandling og arbeid med enkeltvedtak
• Rutiner ved mottak av bekymringsmelding
• Rutiner for arbeid med undersøkelser
• Rutiner for arbeid med hjelpetiltak
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• Rutiner for arbeidet med fylkesnemndssaker
• Rutiner ved omsorgsovertakelse og oppfølging av barn under omsorg
• Prosedyrer vedr. engasjering av tilsynsfører
• Rutiner for å fatte midlertidige og foreløpige vedtak i akuttsituasjoner
• Rutiner for arbeid med barn med alvorlige atferdsvansker
• Rutiner for arbeid med tiltak for barn over 18 år
• Rutiner for arbeid med barn som er utsatt for seksuelle overgrep

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:
• 07.02.2011 Utsendt varsel om tilsyn
• 23.02.2011 Mottatt liste over aktive hjelpetiltak
• 24.03.2011 Mottatt saksmapper og annen forespurt dokumentasjon
• 31.03.2011 Oversendelse av program for tilsynsdagene
• Diverse kontakt på telefon og e-post for avklaringer og planlegging av gjennomføring.

9. Deltakere ved tilsynet
I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over
hvilke personer som ble intervjuet.

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Geir Åge Bendiksen, rådgiver
Sølvi Arvola, rådgiver
Kristin Hagen, førstekonsulent
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Deanu gielda - Tana kommune 
Avdeling for hjelpetjenester

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank:
Rådhusveien 3 Tana helsesenter +47 46 40 02 00 4910.12.71160
9845 Tana Telefaks: Org.nr.:
E-post: postmottak@tana.kommune.no www.tana.kommune.no 78 92 53 09 943.505.527

Fylkesmannen i Finnmark helse- og 
sosialavdelingen
Statens hus
9815  Vadsø

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato:
2011/598 2011/2594 Jakob Lanto, tlf.: 46400360 16.11.2011

Tilbakemelding vedr. endelig rapport etter tilsyn med barneverntjenesten i 
Tana kommune

Viser til Deres rapport datert 31.10.11. Det bes om tilbakemelding på hvordan kommunen har 
tenkt å rette opp de påpekte forholdene. Vi viser for øvrig til tilbakemeldinger som ble gitt i 
forbindelse med tilsynsbesøket. Barneverntjenesten innser at skriftlig dokumentasjon på 
drøftinger, barnevernsfaglige vurderinger og mer beskrivende referater er nødvendige. Av 
forskjellige grunner har barnvernet gått fra en tradisjon med mye skriftlighet til en tradisjon med 
nøktern skriftliggjøring, vi er takknemlige for tilsynets påpekning om behov for mer 
skriftliggjøring. Kommunen har allerede satt inn tiltak for å bedre rutinene i forhold til dette.

Avvik 1: 
Kommunen sikrer ikke at undersøkelser gjennomføres i henhold til lov og forskrift.

Punkt 1:
Kommunen har ikke rutiner som sikrer at en undersøkelse tilpasses sakens alvorlighetsgrad eller 
gjennomføres selv om foreldrene ikke ønsker å samarbeide. Det bekreftes også i intervju at det 
ikke finnes en klar strategi for dette.

Barnevernets tilbakemelding:
Barneverntjenesten i Tana har gått gjennom sine rutiner og tatt inn presiseringer som bedre 
tydeliggjør rutinene/ strategiene for gjennomføring av undersøkelser der foreldrene motsetter seg 
samarbeid. I de sakene der dette har vært en problemstilling vil det bli skriftliggjort hvordan 
barnevernet har vurdert og handlet.

Punkt 2: 
I fire av ti saker dokumenteres det ikke at kontroversielle og alvorlige tema, som fremkommer i 
bekymringen, eller som informasjon i undersøkelsen, er avdekt eller søkt avdekt.

Barnevernets tilbakemelding:
Barnevernet går gjennom/ skal gå gjennom sakene og sørge for at det blir dokumentert hvordan 
barnvernet har avdekt eller forsøkt avdekt kontroversielle og alvorlige tema. Dette blir gjort ved 
at muntlige drøftinger og vurderinger skriftliggjøres, og at notater systematiseres slik at 
sammenhengen kommer klarere fram.
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Punkt 3: 
Kommunens interne prosedyrer og sjekklister for saksbehandlingen i undersøkelsessaker følges 
ikke fullt ut. Dette medfører at nødvendige og relevante opplysninger og vurderinger i arbeidet 
med undersøkelsen, og konklusjonen av den, ikke blir dokumentert i saksmappene (manglende 
hypoteser mht alvorlighetsgrad, vurderinger for bruk av hjemmebesøk, samtaler med barn, 
oppsummering og konklusjon av undersøkelsessaken når disse videreføres med hjelpetiltak). Det 
vises her til sammenhengen med avvik 2. Dette er ikke fanget opp, og følgelig er ikke 
korrigerende tiltak iverksatt.

Barnevernets tilbakemelding:
Viser til vår tilbakemelding i forhold til pkt 2. Barneverntjenesten mener at det i hovedsak blir 
gjennomført undersøkelser i henhold til prosedyrer og sjekklister. Dette vil bli skriftliggjort slik 
at de barnevernfaglige argumentene kommer tydelig fram. I de tilfellene der det er avvik fra 
interne rutiner vil dette bli poengtert og begrunnet.

Punkt 4: 
Det finnes i liten grad dokumentasjon for barneverntjenestens faglige vurderinger av 
informasjonen som innhentes i undersøkelsessaken i alle ti sakene tilsynet har lest. Saken 
dokumenteres derfor ikke i et slikt omfang at det i ettertid er mulig å se hva beslutningene er 
basert på. 

Barnevernets tilbakemelding:
Viser til vår tilbakemelding i forhold til pkt 2 og 3. Barnevernet har fast barnevernmøte hver 
tirsdag. Der drøftes sakene og det besluttes om sakene skal avklares, undersøkes, 
midtveisevaluering av undersøkelsene, hvilke tiltak som settes i verk, tiltak evalueres, samt 
midtveisevaluering av hjelpetiltakene. Det føres protokoll for møtene/ sakene. I protokollen ble 
ikke drøftingene/ vurderingene protokollført, kun beslutningene. Det er derfor ikke mulig for 
andre å forstå hvilke vurderinger barnevernet har gjort. Det har ikke vært en bevissthet på at dette 
vil gjøre det vanskelig for utenforstående å se sammenhengen i barnevernets saksbehandling. 
Dette er nå blitt endret slik at drøftingene og vurderingene blir protokollført.

Punkt 5: 
Rutinene for arbeidet med undersøkelsessaker, herunder faglige vurderinger, er ikke understøttet 
av faglige verktøy på området.

Barnevernets tilbakemelding:
Det ligger muligheter for å bruke fagprogrammet Familia mer aktivt i undersøkelsessaker. Vi har 
nå skrevet det som er gjort i undersøkelsene i barnevernprotokollen. Med denne praksisen 
oppleves det som unødvendig dobbeltarbeid også å skrive dette inn i undersøkelsesplanen i 
Familia. Men barnevernet vurderer det som en kvalitetsikring å bruke undersøkelsesplanen i 
Familia. Praksisen blir da at barnevernet har med seg en bærbar PC på barnevernmøtene og 
skriver tiltakene og evalueringene direkte inn i Familia. Undersøkelsesrapportene i Familia vil 
også bli brukt mer aktivt, dette vil også tydeliggjøre begrunnelser og sammenhenger.

Punkt 6: 
Det er ikke dokumentert at barn systematisk blir informert og får uttale seg før det tas avgjørelser 
i saken.

Barnvernets tilbakemelding:
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Det er skjerpet inn at skriving av referater fra samtaler med barn blir prioritert og lagt inn i 
saksdokumentene. Samtidig er det også nødvendig å bevisstgjøre viktigheten av systematisk å 
innhente uttalelser fra barna ved beslutninger i barnevernet som angår dem. Ved utarbeidelse av 
tiltaksplanen skal det gjennomføres møter med barn og foreldre der planen gjennomgås før 
underskriving.

Avvik 2:
Kommunen sikrer ikke at hjelpetiltak til hjemmeboende barn evalueres i tråd med lov og 
forskrift.

Punkt 1:
Det fremkommer ikke i alle saker hva som er formålet med hjelpetiltaket, og hvordan dette skal 
bedre barnets situasjon, og foreldrenes mulighet til å ta seg av barnet.

Barnvernets tilbakemelding:
Barnevernet vil i sakene der dette mangler skriftliggjøre begrunnelser for hjelpetiltak. I de sakene 
der det er manglende vurderinger og begrunnelser i tiltaksplanen vil dette bli tatt inn. 

Punkt 2: 
Vesentlige vurderinger knyttet til formålet med tiltakene eksisterer bare i muntlig form. Det er 
derfor ikke mulig å etterprøve sammenhengen mellom problemene som skal løses, tiltakene som 
iverksettes, samt evalueringen av dette. I flere av sakene tilsynet undersøkte var det ingen logisk 
sammenheng mellom opprinnelig bekymring/ problem og iverksatt tiltak.

Barnevernets tilbakemelding:
Som nevnt drøftes sakene på de faste barnevernmøtene på tirsdager. I protokollen ble kun 
problemstillingen og vedtaket nedskrevet. Diskusjonen/ drøftingene ble ikke protokollert. Dette 
medfører at det i noen saker kan være vanskelig ved å lese protokollen å finne en sammenheng 
mellom problemstillingen og tiltaket. Dette vil bli rettet ved at vurderingene blir skriftliggjort og 
lagt ved sakene.

Punkt 3: 
Barneverntjenesten sikrer ikke en tilstrekkelig vurdering av barnets omsorgssituasjon og effekten 
av tiltakene: Det dokumenteres ikke en konkret barnevernfaglig vurdering av barnets situasjon og 
behov på vedtakstidspunktet.

Barnevernets tilbakemelding:
Viser til tilbakemelding til pkt 2. Dette vil bli skriftliggjort i de sakene der dette mangler.

Punkt 4: 
Det er ikke dokumentert at barn systematisk blir informert og får uttale seg før det tas avgjørelser 
i saken.

Barnevernets tilbakemelding:
Viser til vår tilbakemelding til avvik 1 pkt 6.

Punkt 5: 
Det er uklart i organisasjonen hvem som skal kvalitetssikre egne rutiner, og det faktiske arbeidet 
som skal utføres.
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Barnevernets tilbakemelding:
Barneverntjenesten i Tana er organisert som en del av en samordnet hjelpetjeneste. 
Avdelingsleder for hjelpetjenesten er barnevernleder. Det er tre 100% stillinger som 
barnvernkonsulenter. Til en av stillingene er det tillagt teamlederansvar. Teamlederen ser til at 
Internkontrollen og rutiner knyttet til saksbehandlingen følges. Evaluering av rutiner og nye 
rutiner drøftes på barnevernmøter.

Det kan også bemerkes at Internkontrollen og rutineprotokollen er utarbeidet av 
barnevernkonsulentene i samarbeid med prosjektleder i forbindelse med samarbeidsprosjektet 
mellom småkommunene i Øst Finnmark, de ansatte kjenner derfor styringssystemene (jfr. 
tilsynsrapport kap. 6). Men det er behov for å bevisstgjøre ansatte på viktigheten av å anvende 
dette mer aktivt i arbeidet, bl.a. ved å benytte avviksmeldinger ved brudd på rutiner.

Med hilsen

Jakob Lanto
Avd.leder Hjelpetjenesten

Kopi: Rådmannen i Tana
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FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÅRKKU FYLKKAMÅNNI
Helse- og  sosialavdelingen Dearvva§vuoda- ja sosidaossodat

Deanu gielda/Tana kommune
v/ Jakob Lanto
Rådhusv. 3
9845 Tana

Deres ref Deres dato Vår ref
Sak 2011/598
Ark 621

Saksbehandler/direkte telefon: Geir Age Bendiksen - 78 95 03 93

Behov for ytterligere informasjon etter tilsyn med
barneverntjenesten i Tana kommune

1. Forhold knyttet til planen.

ITE-7 -•"---------------,

IV IVI 0 TTATT I

L :-/.1 .-:EB ?Oti

Vår dato
17.02.2012

Det vises til endelig rapport etter tilsyn med barneverntjenesten i Tana kommune, og
kommunens plan for å rette opp de påpekte manglene i henhold til barnevernlovgivningen.
(kommunens saksnummer 11/2594)

Fylkesmannen i Finnmark har gjennomgått kommunens plan for å rette opp de forholdene
som ble påpekt under tilsynet. Vi finner at tiltakene som beskrives langt på
vei muliggjør en praksis som i fremtiden oppfyller de aktuelle lovkravene.

Det er likevel noen ting som må belyses nærmere før vi kan vurdere om aktuelle lovkrav
etterleves. Det gjelder både forhold knyttet til det vi oppfatter som mangler ved selve planen,
og forhold knytet til internkontroll.

a) I planen fra kommunen heter det:  "Det ligger nå muligheter for  å  bruke
fagprogrammet Famiia mer aktivt i undersøkelsessaker. Vi har nå skrevet det som er
gjort i undersøkelsene i barnevernprotokollene. Med denne praksisen oppleves det
som unødvendig dobbeltarbeid også å skrive inn i undersøkelsesplanen i Familia.
Men barnevernet vurderer at de som en kvalitetssikring å bruke undersøkelsesplanen
i Famiia. Praksisen blir da at barnevernet har med seg en bærbar PC på
barnevernmøtene og skriver tiltakene og evalueringene direkte inn i familia.
Undersøkelsesrapportene i Familia vil også bli brukt mer aktivt, dette vil også
tydeliggjøre begrunnelser og sammenhenger".

• Vi finner at dette er et verktøy som understøtter kommunens planmessige arbeid i
undersøkelsessaken, men som ikke fullt ut er dekkende for det vi har påpekt. Vi ber
derfor om en klargjøring av hvilke faglig tilnærming/metodikk dere skal benytte i
arbeidet med å avdekke bekymringsfulle forhold.

b) I planen fra kommunen heter det:  "Det er skjerpet inn at skriving av referater fra
samtale med barn blir prioritert og lagt inn i saksdokumentene. Samtidig er det også
nødvendig å bevisstgjøre viktigheten av å innhente uttalelser fra barna ved
beslutninger i barnevernet som angår dem. Ved utarbeidelse av tiltaksplanen skal det
gjennomføres møter med barn og foreldre der planen gjennomgås før underskriving.

Postadresse: Telefon: Telefaks: E-post: Internett:
Statens hus 78 95 03 00 78 95 03 07 postmottak@fmkno www.fylkesmannen.no/Finnmark
9815 VADSØ
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Kommentar:
Å innhente barns syn på saken, innebærer å snakke med barn i vanskelige situasjoner, om
vanskelige ting som fremkommer i bekymringsmeldingen, uten nødvendigvis å rokke ved
lojaliteten til foreldrene. Hvordan barneverntjenesten skal tilnærme seg dette, og tolke den
informasjonen barnet kommer med, krever tilstrekkelig kompetanse og planlegging i den
enkelte sak. Den generelle erfaringen fra det landsomfattende tilsynet er at
barneverntjenestene sliter med dette, og rapporterer manglende kompetanse som
hovedårsak.

§ 6-3 understreker betydningen av at den eller de som skal snakke med barnet innehar
nødvendig kompetanse og at det benyttes erfarent fagpersonell til slike samtaler.

Side 2 av 3

• Gjøres det en vurdering av om de ansatte har tilstrekkelig kompetanse til å informere
barnet/innhente dets syn, i den enkelte sak?

• I saker der konklusjonen er at barneverntjenestens kompetanse ikke strekker til. Har
dere en rutine, eller en felles oppfatning om, at det i slike tilfeller skal leies inn ekstern
kompetanse?

• Har dere utarbeidet en rutine for hvordan dere planlegger hva dere skal snakke med
barna om, hvem som gjør det og hvordan det skal gjøres i den enkelte sak? (eks.
bruk av faglige verktøy) Beskriv eller oversend rutinen.

(Vi oppfatter at dere også knytter dette til observasjonen som omhandler barns
medvirkning i oppstart/evaluering av hjelpetiltak.)

2. Forhold knyttet til internkontroll

a) Har dere gjort en vurdering av om manglende dokumentasjon har vært den
eneste utløsende faktor, eller om også andre forhold har påvirket og bidratt til
avvikene? (eks. faktiske mangler ved den barnevernfaglige praksisen)

b) Hvordan og når vil ledelsen gjennomgå at de planlagte tiltakene faktisk har virket?

c) I planen fra kommunen heter det:  "Barnevernet i Tana er organisert som en del av
en samordnet hjelpetjeneste. Avdelingsleder for hjelpetjenesten er
barnevernleder. Det er tre 100% stillinger som barnevernkonsulenter. Til en av
stillingene er det tillagt teamlederansvar. Teamlederen ser til at internkontrollen
og rutiner knyttet til saksbehandlingen følges. Evaluering av rutiner, og nye rutiner
drøftes på barnevernmøter".

Fylkesmannen i Finnmark er tidligere opplyst om at dette ansvaret er delegert slik.
Teamleder informerte imidlertid tilsynet under intervju at hun ikke har dette
ansvaret, eller annet veiledningsansvar som teamleder (kun ansvar for
betalingsanvisninger)

• Betyr dette at teamleder har fått ansvaret for å følge med på om
dokumentasjonen i saksmappene, og den faglige kvaliteten på arbeidet er
tilstrekkelig? (både i undersøkelsessaker og ved evaluering av hjelpetiltak)

• Hvordan har teamleder blitt innført i de aktuelle arbeidsoppgavene?
• Hvordan løses de?
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Stikkprøvetilsyn.

Fylkesmannen i Finnmark vil allerede nå informere kommunen om at tilsynet vil bli ulgt opp
gjennom stikkprøver av  undersøkelsessaker og evaluering av hjelpetiltak mot slutte,n av
2012, før det avsluttes.

Med hilsen

Linda Kråkenes Geir Åge Bendiksen
seksjonsleder  psykiatrirådgiver

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift.
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033

Arkivsaksnr: 2012/6-13

Saksbehandler: Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Helse- og omsorgsutvalget 20/2012 14.03.2012

Referatsaker/Orienteringer - HOU

Rådmannens forslag til vedtak
Saken tas til orientering.

Saksopplysninger
Det kan i møtet bli gitt orienteringer.

Vurdering
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