
 

 

 

 

Referatsaker 

 
Tana kommune  

HOU 
tillegg ref.saker 

02.10.2013 
 
 



























Deanu gielda - Tana kommune 
Avdeling for hjelpetjenester

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank:
Rådhusveien 24 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 15.07.2013

Oppfølging av landsomfattede tilsyn med barneverntjenesten 2011 - rapport 
fra stikkprøvetilsyn 19.6.2013

Viser til Deres brev datert 03.07.2013 inneholdende rapport fra stikkprøvetilsyn 19.6.2013.

Rapporten beskriver mangelfulle undersøkelser og mangelfulle barnevernfaglige vurderinger og 
begrunnelser. Det konkluderes med at avvik fra 2011 fortsatt ikke er lukket.

Vi vil først slå fast at barneverntjenesten i Tana har barnets beste i fokus og bestreber seg på å 
undersøke sakene så grundig som det lar seg gjøre for så å sette i verk relevante tiltak. Det 
aksepteres ikke at barn og unge lever i en omsorgssituasjon preget av fysisk og psykisk vold, 
kriminalitet, overgrep eller alvorlig rusmisbruk. 

Samtidig ser vi at vi må sette inn tiltak for å utarbeide bedre skriftlige barnevernfaglige 
vurderinger og begrunnelser slik at det kommer tydelig fram hva som ligger bak barnevernets 
vurderinger. Vi har allerede satt i verk en gjennomgang av alle våre saker for de siste to årene for 
å se om hensynet til barnets beste er ivaretatt. Dette vil vi prioritere i tiden som kommer. Vi 
imøteser også det bebudede møtet mellom Fylkesmannen og Tana kommune for å gå gjennom 
Fylkesmannens rapport. I den forbindelse ønsker barnevernet et møte med Fylkesmannen for å 
gå gjennom de sakene der Fylkesmannen har påpekt manglende barnevernfaglige vurderinger og 
begrunnelser for å se om det er forhold som må rettes opp. 

Barnevernet i Tana er bevisst på det faktum at det henlegges flere saker i Tana enn i fylket for 
øvrig. Det kan forklares med at barnevernet er nøye med å viderehenvise saker som ikke handler 
om omsorgssituasjonen til rette instans, for eksempel spesialisthelsetjenesten, helsestasjonen, 
PPT, tjeneste for funksjonshemmede, eller rus og psykisk helsetjeneste, da disse sakene ikke 
hører til barnevernet. Tana har etter endt undersøkelse flere henleggelser hvor vi samtidig har 
henvist barn/ unge/ foreldre til rette instans. Dette etter en vurdering av innhentet informasjon, 
samtaler og observasjoner som er utført i undersøkelsesperioden. Barnevernet skal bli tydeligere 
på skriftliggjøring av sine vurderinger slik at vurderingsgrunnlaget kommer tydelig fram. 
Barnevernet har vurdert og vurderer kontinuerlig om det er en for lav terskel på å henlegge saker. 
I noen saker er det nødvendig at det settes inn tiltak umiddelbart, men barneverntjenesten i Tana 
arbeider parallelt i undersøkelsen. 
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Når dette er sagt må barnevernet være åpen for å vurdere sin praksis og hele tiden jobbe med å 
bedre saksbehandling og rutiner. Barnevernet har vært så heldig at det har vært stabil bemanning 
med fagutdannede ansatte over mange år, tjenesten deltar på relevante kurs og opplæring, 
tjenesten er med i en interkommunal veiledningsgruppe. Tjenesten er også organisert i en 
tverrfaglig samordnet tjeneste der det innhentes fagkompetanse fra forskjellige områder. Dette 
gjør at de ansatte har god barnevernfaglig kompetanse. Dette må imidlertid også avspeiles i 
barnevernets praksis, der ser barnevernet at det må gjøres en innsats for å tydeliggjøre 
vurderinger og beslutninger. Barnevernet aksepterer som nevnt ikke at barn lever under 
uforsvarlig omsorgssituasjon. Dersom det etter gjennomgang av sakene viser seg at det i noen 
saker ikke er satt inn relevante tiltak vil sakene gjenåpnes og nødvendige tiltak iverksettes.

Det påpekes i Fylkesmannens rapport at undersøkelsene i en del saker er mangelfulle. Dette vil 
barneverntjenesten se spesielt på for å vurdere om undersøkelsene blir gjennomført i tråd med 
rutinene og om rutinene er tilstrekkelige. Barnevernet i Tana innhenter opplysninger fra aktuelle 
instanser, det gjennomføres observasjoner og meldte og uanmeldte hjemmebesøk, sakkyndig 
brukes i aktuelle saker, det gjennomføres rustester. I en del tilfeller brukes 
spesialisthelsetjenesten til å vurdere barnets/ ungdommens situasjon. Men det er krevende å få 
inn tilstrekkelig og tydelig informasjon slik at mange avgjørelser baserer seg på skjønn. Her er 
det viktig at barneverntjenesten bestreber seg på å vurdere sakene objektivt samtidig som de har 
et fokus på barnets beste. 

Det er ikke behagelig å få en negativ vurdering av barnevernets praksis. Som nevnt bestreber 
barneverntjenesten seg på å gi gode tiltak for familier, barn og unge. De ansatte yter en 
ekstraordinær innsats for å følge opp behovene i de ulike sakene. Barnevernstjenesten har et 
ønske om at tjenesten skal være god og innenfor barnevernlovens krav. Tjenesten vil bruke 
temaene i rapporten til å utvikle tjenesten slik at den tilfredsstiller kravene til gode skriftlige 
vurderinger og har en undersøkelsespraksis som avdekker det som er intensjonen. Det vil 
vurderes å engasjere en uavhengig konsulent som kan revidere barnevernets praksis og foreslå 
forbedringstiltak.

Med hilsen

Jakob Lanto
virksomhetsleder

Kopi: Rådmannen



Kommunene i Finnmark. 
 
På vegne av styret i "Kommunenes interesseforening for lokalsykehus" KIL, oversendes søknad om støtte til 
utarbeiding av rapport angående sykehusstruktur i Norge. Vi ber om dere tar saken opp til behandling.
 
 
Med vennlig hilsen
Mildrid Johanne Søbstad
varamedlem i styret i KIL ( Vefsn Kommune)
48001117 
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