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Internkontroll for barneverntjenesten i Hasvik 
 

Barneverntjenestens virksomhetsplan med internkontroll bygger på barnevernloven, 

forvaltningsloven, saksbehandlingsrundskrivet, gjennomført ROS analyse og HMS plan for Hasvik 

kommune.  

I tillegg vil sentrale veiledere, interne dokumenter, sjekklister og rutiner være førende for 

virksomhetsplanen.  

Virksomhetsplanen beskriver det som er felles for alle saker og arbeid i barneverntjenesten. Ros 

analysen med tilhørende tiltak tar for seg en periodeplan som beskriver mål og forbedringspunkter 

for enkelte perioder. 

Barnevernloven 2-1, 2 ledd sier at barneverntjenester skal ha internkontroll for å sikre at oppgavene 

utføres i samsvar med krav fastsatt i lov.  

 

1.1 Mål med internkontroll 
 

Ved forskrift FOR 2005-12-14 nr. 1584; Forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter 

Lov om barneverntjenester presiseres plikten og hva den innebærer. Kommunen må kunne gjøre 

rede for hvordan den oppfyller kravet.   

I denne forskrift betyr internkontroll; systematiske tiltak som skal sikre at barneverntjenestens 

aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i 

medhold av lov om barneverntjenester.  

Internkontrollen omhandler kontroll og intern styring av barneverntjenesten og skal være et verktøy 

for forebygging av uheldige hendelser og svikt. Det kan også fungere som et hjelpemiddel for ledere i 

forhold til styring og utvikling av den daglige driften i tjenesten. Internkontrollplikten gjelder for alle 

kommunale oppgaver etter Lov om barneverntjenester. Alle myndighetskrav etter forvaltningsloven 

skal også følges. Etter etablering av internkontroll må kommunen foreta rutinemessige 

gjennomganger av fastlagte prosedyrer eller andre tiltak i samsvar med gjeldende regelverk, og sikre 

at dette utføres i praksis.  

Barneverntjenester som er oppmerksom på risikofaktorer og iverksetter nødvendige risikodempende 

tiltak, kan forebygge konflikter, saksbehandlingsfeil og uønskede hendelser i tjenesten. 

Risikodempende tiltak er tiltak som reduserer sannsynligheten for slike hendelser eller tiltak som 

reduserer konsekvenser av dem. Det betyr blant annet at leder og ansatte ved tjenesten årlig skal: 

 

- kartlegge områder det er fare for svikt 

- vurdere risikoforhold 

- iverksette planer og tiltak for å fjerne eller redusere risikoforholdene 

- styrke beskyttelsesfaktorene i tjenesten som kan bidra til å redusere fare for svikt  

- følge opp og evaluere iverksatte og planlagte tiltak 
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1.2 Innholdet i internkontrollen 
 

Forskrift § 4, 1 ledd beskriver at internkontrollen skal tilpasses barneverntjenestens størrelse, 

egenart, aktiviteter og risikoforhold og ha det omfang som er nødvendig for å etterleve krav fastsatt i 

eller i medhold av lov om barneverntjenester. Ordlyden i forskrift beskriver hva som skal være 

ivaretatt gjennom internkontrollen og kommunen må sikre at: 

a) beskrive hvordan barneverntjenesten er organisert, samt barneverntjenestens oppgaver og 

mål. Herunder mål for forbedringsarbeidet. Det skal klart fremgå hvordan ansvar, oppgaver 

og myndighet er fordelt 

b) arbeidstakerne har tilgang til og kunnskap om aktuelle lover og forskrifter som gjelder for 

barneverntjenesten 

c) arbeidstaker har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter innenfor fagområdet, samt om 

barneverntjenestens internkontroll 

d) arbeidstakerne og oppdragstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes 

e) bruk av erfaringer fra barn og foreldre til forbedring av barneverntjenesten 

f) det finnes oversikt over områder i barneverntjenesten hvor det er fare for svikt eller mangel 

på oppfyllelse av myndighetskrav 

g) barneverntjenesten utvikler, iverksetter, kontrollerer, evaluerer og forbedrer nødvendige 

prosedyrer, instrukser, rutiner eller andre tiltak for å avdekke, rette opp og forebygge 

overtredelse av barnevernlovgivningen 

h) foretas systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den 

fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring i barneverntjenesten 

Internkontrollen må kunne dokumenteres i den form og det omfang som er nødvendig på bakgrunn 

av barneverntjenestens størrelse, aktivitet og risikoforhold. Dokumentasjonen skal til enhver tid 

være oppdatert og tilgjengelig. Internkontrollen er et administrativt styringsverktøy for å sikre at 

lovens krav blir oppfylt.  
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1.3 Risiko og sårbarhetsanalyse 
 

Det gjennomføres årlig risiko og sårbarhetsanalyse. Dette er en systematisk gjennomgang av 

virksomheten for å finne frem til sårbare områder vedrørende overholdelse av lov og forskrift med 

fokus på kritiske områder for eksempel tidsfrister, tidsbruk, medvirkning, henleggelse av 

undersøkelser/meldinger, tiltaksplaner og videre.   

Gjennomgangen av risikofaktorene for Hasvik barneverntjeneste viser at den største risikoen for svikt 

handler om størrelsen på kommunen og barneverntjenesten (se egen tabell). Det er høy fare for svikt 

i saksbehandling og nødvendig hjelp til rett tid ved fravær hos ansatte eller ved at ansatte slutter 

eller annen type fravær. Dette kan medfører at lovpålagte oppgaver ikke blir gjort innen gjeldende 

frister, ikke blir fulgt opp etter faglig standard og at de barna som har krav på hjelp, i ytterste 

konsekvens ikke får hjelp.  

Hasvik barneverntjeneste har vurdert hva vi har av tiltak til våre familier i kommunen, og hva vi 

mangler for å nå kompetansemål i forbindelse med barnevernreformen. Barneverntjenesten vil 

kontinuerlig arbeide med dette, men vil for ordens skyld påpeke viktigheten av at andre instanser og 

samarbeid med dem er avgjørende. Det må avklares hvilke tiltak statlig barnevern (Bufetat) skal ha 

videre og hvilke hjelpetiltak som de ikke lenger skal formidle til kommunene. Dette for at 

barneverntjenesten skal kunne se på hvilke tiltak og kompetanse barneverntjenesten eventuelt 

mangler. Tiltaksutbygging i kommunen bør prioriteres da kommunen ikke kan ha alle hjelpetiltak 

tilgjengelig innad i kommunen.  Med hensyn til fosterhjemsarbeidet i Hasvik kommune skal de to 

ansatte delta i opplæringen Trygg base i regi av Bufetat. Dette er en semi-standardisert metode for 

veiledning av fosterforeldre. Begge de ansatte i Hasvik barneverntjeneste har for øvrig flere års 

erfaring fra fosterhjemsveiledning og oppfølging av barn utenfor hjemmet, og vurderer at risiko for 

svikt i saksbehandling ikke er stor på dette området.  
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Kriteriene for å vurdere konsekvenser for uønskete hendelser er delt i: 

 

Tabell 1 Matrise for risikovurdering 

Konsekvens: 

Sannsynlighet: 

1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Meget alvorlig/ 

meget farlig 

5. Katastrofalt 

4. Meget sannsynlig   12   

3. Sannsynlig      

2. Mindre sannsynlig      

1. Lite sannsynlig       

• Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig 

• Hendelser i gule felt: Tiltak vurderes ut ifra kostnad i fht nytte 

• Hendelser i grønne felt: Tiltak vurderes/gjennomføres 
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UØNSKETE HENDELSER, KONSEKVENSER OG TILTAK 

Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i følgende tabell. Alle punktene 

i sjekklisten er vurdert, men ikke alle er funnet relevante i denne planen.  

Eks. på utfylling av analyseskjema: (Farge i kolonnen for Risiko er hentet fra tabell 1) 

Hendelse/Situasjon Sannsyn

lighet 

Konsekvens Risiko Kommentar/Tiltak 

(Kommenter hvis ikke 

relevant) 

Tiltak 

1. Små fagmiljøer 4 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I en liten kommune vil flere 

av de ansatte har flere 

roller. Dette vil i noen 

tilfeller kunne medføre 

sladder eller utrygghet fra 

klienter om taushetsplikt 

mellom ansatte. Det kan 

også forhindre meldeplikt 

og/eller øke terskelen for å 

melde bekymring til 

barneverntjenesten.  

For barnevernet er det 

viktig å etablere 

barnevernfaglig samarbeid 

med andre 

barneverntjenester i 

Finnmark. Dette vil sikre at 

man drøfter 

problemstillinger og 

utfordringer med andre 

fagpersoner innenfor 

samme felt. Dette vil øke 

faglig likhet og redusere 

eventuelt tunnelsyn i eget 

arbeid. Ved å jevnlig møte 

andre barneverntjenesten 

vil dette også kunne sikre de 

ansattes trivsel i små 

barneverntjenester som 

ofte kan bli «ensomme» på 

sitt fagfelt i kommunen.  

Ved å samhandle tett med 

hverandre og være godt kjent med 

utvidede kolleger i form av teamet 

«Familie, forebygging og 

rehabilitering (FFR)» Dersom 

definerte stilinger har kompetanse 

til å ivareta andres 

arbeidsoppgaver i perioder vil det 

kunne gi positiv effekt for brukere. 

Eventuell vikarordning og tiltak for 

sykemeldinger skal konkretiseres i 

egen virksomhetsplan for FFR. 

Samarbeid med verneombud og 

lokalt arbeidsmiljøutvalg er ikke 

formalisert per i dag. 

Samtykkeskjema for utveksling av 

informasjon skal fylles ut før man 

deler informasjon.  

Taushetsplikten er på agendaen i 

tverrfaglige møter, det samme er 

offentlig meldeplikt.  

Tverrfaglig team med prosjektet 

«tidlig innsats». Møter annenhver 

uke. Det kommer henvisninger inn 

på lavterskelnivå. Dette kan gjøre 

det mindre «skummelt» å melde 

bekymring på sikt når barnevernet i 

dette samarbeidet er synlig i 

kommunen.   

Interkommunalt samarbeid mellom 

Loppa barneverntjeneste er startet 

på initiativ fra Hasvik. Treffpunkter 

vil være hver tredje mandag fra 

klokken 09.00-11.00. Oppstart 

mars 2021.  

Samarbeid om tiltaksutbygging og 

opplæring i læringsnettverket med 

de andre småkommunene i 

Finnmark. Startet opp i 2020. 

Hasvik deltar månedlig på 

ledersamlinger.  

Se også punkt 2.  
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2. Sykemelding 

hos ansatte 

3 4  Sårbare for sykemeldinger 

med kun to ansatte. Kan 

være fare for dette ved 

sykemelding hos kun en 

ansatt samt ved stor 

saksmengde i perioder. 

Særlig dersom 

sykemeldinger eller fravær 

går over lengre tid.  

Tids- og arbeidspress- fører 

til høyt stressnivå og ensom 

jobbhverdag hos den ene 

ansatte som eventuelt er på 

jobb. Dersom to 

saksbehandlere blir borte 

fra arbeid er dette svært 

alvorlig og tiltak må 

igangsettes straks.  

Konsekvenser av fravær vil 

være blant annet: meldinger 

og undersøkelser over frist, 

hjelpetiltak blir ikke fulgt 

opp, fosterhjem blir ikke 

fulgt opp, utviklingsarbeid 

stopper helt opp.  

Tiltak for å sikre nok personer på 

arbeid til enhver tid vil være å 

rekruttere studenter til kommunal 

barneverntjeneste.  

Saksdrøftinger med Loppa og 

vurdere å avhjelpe hverandre i 

krevende 

situasjoner/settekommune. Det 

kan også være nyttig å samarbeide 

om tiltaksutbygging på tvers av 

småkommuner som ligger 

geografisk nærme. Veiledning til 

leder på hvordan stå i arbeidet 

over tid alene eller med få ansatte 

vil kunne bidra til økt faglighet og 

trivsel.  

Samarbeid med statlig barnevern 

(Bufetat) og Statsforvalteren må 

fungere. Kommunal 

barneverntjeneste bør benytte 

instansene rundt seg til råd og 

veiledning. Tilsyn jevnlig fra 

statsforvalteren er viktig for å sikre 

forsvarlighet og gjennomgang av 

egen praksis i tjenesten.  

3. Akutt 

beredskap 

4 4  Akuttberedskap som ikke er 

tilstrekkelig ivaretatt 

og/eller geografisk langt 

unna. Slik situasjonen er i 

dag har ikke 

barneverntjenesten 

informasjon eller evaluering 

om hvordan akuttvakten 

fungerer. 

Evaluere samarbeid med Alta 

(akutt beredskap) Få tydelig 

informasjon om hvordan 

akuttvakten fungerer inn på 

kommunens hjemmeside. 

Evaluering med Alta samt 

hjemmeside må være gjort innen 

01.07.2021. 

Tidligere innleid konsulent kan 

kontaktes ved akutt behov.  

4. Faglig standard 

og 

gjennomføring 

av lovpålagte 

oppgaver 

3 2  Det er mange endringer i 

kommunal 

barneverntjeneste som 

følge av ny 

barnevernreform. Tid til 

faglig utvikling og 

gjennomføring av 

lovpålagte oppgaver kan 

tidvis komme i konflikt med 

hverandre.  

Forhold ved bemanningen 

(som nevnt i punkt 1 og 2) 

kan påvirke risikoen for 

mangelfull opplæring,   

veiledning og gjennomføring 

av lovpålagte oppgaver for 

ansatte. 

Det skal utformes en årlig 

tilstandsrapport til 

kommunestyret. Tiltakene under 

må iverksettes og evalueres 

jevnlig. 

Elektronisk arkiv og elektronisk 

post ut/inn- vil kunne sikre mer tid 

til saksbehandling og mindre tid til 

administrative oppgaver. Det vil 

redusere fare for svikt i 

saksbehandling. 

Barneverntjenesten har rutiner for 

saksbehandling som fungerer og 

benyttes i daglig drift.  

Rundskriv fra Bufdir og samarbeid 

med læringsnettverket sikrer at 

informasjon og oppgaver tilknyttet 

reformen gjennomføres.  
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Rutiner i 

barneverntjenesten finnes i 

dag hovedsakelig per papir 

og er ikke revidert, evaluert 

det siste året.  

Barneverntjenesten i Hasvik har 

utarbeidet egen prosjektplan 

knyttet til reformen på 

fosterhjemsfeltet.  
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1.4 Virksomhetens organisering, oppgaver og mål 
 

Kommunens helse- og omsorgstjenester er organisatorisk delt mellom Legestasjonen, Pleie- og 

omsorg, og Familie, forebygging og rehabilitering (FFR).  

Barneverntjenesten er organisert innunder enheten familie, forebygging og rehabilitering (FFR), og er 

organisert i en egen enhet med 2 årsverk, fordelt på barnevernleder og 1 saksbehandler. Det er 

kommunens ambisjon at virksomheten i FFR skal ha høy faglighet og benytte moderne 

arbeidsmetoder med utstrakt bruk av tverrfaglige team. I teamet inngår fysioterapeut, ergoterapeut, 

psykiatrisk sykepleier, miljøterapeut, helsesykepleier og barnevern. Teamet FFR gjennomfører 

personalmøte hver mandag klokken 08.30. Hensikten med møtet er informasjonsflyt. Teamet strever 

i dag med å finne formen på disse møtene da noen problemstillinger som omhandler klientrettet 

arbeid vanskelig lar seg gjennomføre knyttet til taushetsplikt. I fellesmøter slik tjenesten er 

organisert i dag baserer møtene seg på informasjon fra leder FFR, tema de ansatte selv ønsker å ta 

opp, hms prosedyrer, informasjon om status i avdelingene. Samarbeidspartnere kan inviteres ved 

behov. 

Barneverntjenesten arbeider etter generalist modell som betyr at de to ansatte gjennomfører alle 

deler av barnevernsarbeidet slik som undersøkelser etter barnevernloven, tiltaksarbeid i familier og 

oppfølging av barn under omsorg 

Barnevernleder har vedtaksmyndighet og fatter vedtak og beslutninger etter barnevernloven. 

Barneverntjenesten i Hasvik skal arbeide forebyggende og sette i verk riktige tiltak til rett tid for barn 

som trenger det. Barneverntjenesten har et overordnet ansvar for barn og familier med særskilte 

behov. Tiltakene som igangsettes skal ha som formål å styrke foreldrefunksjonen slik at de klarer å 

ivareta omsorgen for sine barn. Barneverntjenesten skal så langt som mulig avhjelpe situasjonen ved 

bruk av frivillige hjelpetiltak. Lovpålagte frister i barneverntjenesten skal holdes. Det skal arbeides 

systematisk over tid og tverrfaglig team skal representere kontinuitet og være et helhetlig tilbud til 

familier og samarbeidspartnere.  

Alle ansatte i tjenesten har et selvstendig ansvar for å holde seg faglig oppdatert på lovendringer, 

rundskriv, retningslinjer og lignende fra departementet. Ved nytilsetting skal barnevernleder gi en 

innføring i virksomhetsplanen og gjeldende rutiner.   

Barneverntjenesten har kontortid fra 08.00-15.30. Etter kontortid og i helger bemannes 

barneverntjenesten av Alta kommunes interkommunale akuttvakt ordning. Begge ansatte i 

barneverntjenesten arbeider etter fleksitidsordning og arbeidstider kan derfor variere og tilpasses 

den enkelte families behov.  

Ansatte i barneverntjenesten har minimum tre år helsefaglig utdanning. I dag tilsvarer dette en 

ansatt med barnevernfaglig pedagog bakgrunn og en sosionom.   

Statsforvalteren har øverste myndighet for at barneverntjenesten utfører sitt arbeid etter loven. 

Statsforvalteren er statens representant i fylket og har ansvar for å følge opp vedtak, mål og 

retningslinjer fra Stortinget og regjeringen. Statsforvalteren er dessuten et viktig bindeledd mellom 

kommunene og sentrale myndigheter. 

Statsforvalteren er rettssikkerhetsmyndighet som klageinstans for kommunale vedtak og som 

tilsynsmyndighet på sentrale velferdsområder som forvaltes av kommunene. 
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Det øverste administrative ansvaret for Hasvik barneverntjeneste ligger hos rådmannen. Lederskap 

må utøves i tråd med organisasjonens verdier og innenfor de rammene som de folkevalgte og 

rådmannen setter.  

Hasvik Kommune skal som arbeidsgiver legge til rette for trygghet og trivsel. Ansatte skal ha en 

forutsigbar framtid om eget arbeids- og tilsettingsforhold. Alle i kommunen skal være med på å 

utvikle og vedlikeholde gode arbeidsplasser og skape et trygt arbeidsmiljø, som til enhver tid er i tråd 

med gjeldende bestemmelser. 

 

Lover og forskrifter 
 

Barnevernloven har som formål 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 at barn og unge skal sikres trygge 

oppvekstsvilkår, se § 1-1. 

Barnevernloven og barnevernretten bygger på tre hovedprinsipper: det biologiske prinsipp, minste 

inngreps prinsipp og hensynet til barnets beste. Disse prinsippene ligger til grunn for utøvelse av 

myndighet i tråd med barnevernloven, og er styrende for de avgjørelsene som blir fattet etter denne 

loven. 

Alle som oppholder seg i Norge, og som er under 18 år, er omfattet av loven. I noen tilfeller kan også 

de som har fylt 18 år få hjelp fra barnevernet fram til de er 23 år dersom de samtykker til hjelpen, se 

§ 1-3. 

Det er i første rekke foreldrene som har ansvar for sine barn. Barnevernloven gir regler om det 

offentliges ansvar for barn, som kommer i andre rekke. Sentralt for det offentliges ansvar er tiltak og 

inngrep som kan gjørs overfor barn og familier. Loven har regler om hvilke tiltak som kan iverksettes, 

innholdet i tiltakene, og hva som skal til for at det kan gjøres inngrep. 

Barnevernloven inneholder blant annet regler om hjelpetiltak i hjemmet, omsorgsovertakelse, 

samværsrett, fratakelse av foreldreansvar og adopsjon. I tillegg har loven regler om hvem som har 

myndighet til å treffe ulike avgjørelser, om saksbehandlingen og om hvordan avgjørelser kan 

overprøves av domstolene. 

Barneverntjenesten har ansvaret for å følge opp alle barn de overtar omsorgen for. Barnets beste er 

et grunnleggende hensyn ved alle barnevernfaglige vurderinger og avgjørelser. Alle avgjørelsene som 

tas om barnet skal være til barnets beste, se særlig § 4-1. 

Loven fordeler ansvar for barnevern mellom staten og kommunen. Kommunen har ansvar for alle 

oppgaver som ikke spesifikt er lagt til staten, se § 2-1. 

Ved behov for ytterligere bistand innen juridisk spørsmål og avklaringer har barneverntjenesten 

avtale med advokatfirmaet Ulf Hansen i Tromsø. 
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Videre arbeid med interkontroll 
 

2.1 Tiltak for å forebygge, avdekke og rette opp lovbrudd 
 

Barneverntjenesten har i analysen sett at de sterkeste midlene for å sikre uønskede hendelser er 

tverrfaglig samarbeid, rutiner knyttet til saksbehandling og oppstart av elektronisk arkiv.  

Ved å samhandle tett med hverandre og være godt kjent med utvidede kolleger i form av teamet 

«Familie, forebygging og rehabilitering (FFR)» vil innbyggerne i kommunen få riktig hjelp til rett tid. 

Dersom definerte stilinger har kompetanse til å ivareta andres arbeidsoppgaver i perioder vil det 

kunne gi positiv effekt for brukere. Eventuell vikarordning og tiltak for sykemeldinger skal 

konkretiseres i egen virksomhetsplan for FFR. Samarbeid med verneombud og lokalt 

arbeidsmiljøutvalg er ikke formalisert per i dag og bør inkluderes i virksomhetsplanen. 

For å realisere kommunens målsetting om å etablere tverrfaglig samarbeid må det i større grad 

etableres samarbeid mellom barneverntjeneste og andre kommunale tjenester som samhandler med 

barneverntjenesten (skoler, helsetjenesten). Dette vil bidra til å la barnevernet på system-nivå få 

eksterne perspektiver på sin egen virksomhet og andre perspektiver på hvor risiko kan oppstå i 

virksomheten.  

Barnevernreformen trer i kraft 01.01.2022 (www.bufdir.no/reformen) og denne blir et viktig område 

for Hasvik barneverntjeneste å forberede seg til. Reformen har særlig fokus på oppfølging av barn 

som er plassert utenfor hjemmet samt oppfølging av deres biologiske foreldre og fosterhjem. 

Kommunene tar over det fulle ansvaret for sine fosterhjem både økonomisk og med hensyn til 

veiledning og oppfølging. Barneverntjenesten i Hasvik har som mål å følge opp alle fosterhjem i tråd 

med lovkrav slik at fosterhjemmene opplever at de er i stand til å ivareta omsorgsoppgaven. 

Utarbeide plan for hvordan barneverntjenesten skal imøtekomme krav om helhetlig ansvar og 

oppfølging av fosterhjem.     

Barneverntjenesten utformet en rekke mål i ros analysen som skulle iverksettes før 01.07.2021 (se 

egen boks under): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barneverntjenesten anser at målene er oppfylt per 03.08.21. Barneverntjenesten har gått over til å 

benytte elektronisk arkiv og elektronisk post. Barneverntjenesten vil fortsette å videreutvikle bruken 

➢ Virksomhetsplan for barneverntjenesten utarbeides og ferdigstilles. 
Planen skal inneholde konkrete mål og evaluering 

➢ Implementere elektronisk arkiv og elektronisk post 
➢ Gjennomgå alle maler i fagsystemet. Legge inn nye og revidere ved 

behov   
➢ Gjennomgå og evaluere akuttvaktsamarbeidet med Alta kommune 
➢ Saksdrøftinger med Loppa barneverntjeneste gjennomføres hver 

tredje uke (evalueres innen desember 2021)  
➢ Møtetidspunkter og samarbeidet med læringsnettverket fortsetter 

slik som i dag  
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av fagsystem for gode styringsdata. Alle maler i fagsystemet er gjennomgått og redigert, slettet og 

lagt til der det har vært behov for det. Barneverntjenestens fysiske arkiv er ryddet, sortert og 

oppdatert.  

Akuttvaktsamarbeidet vil fortsette slik som i dag. Det har vært en økning i henvendelser til 

akuttvakta fra barneverntjenesten selv i første halvdel av 2021. Akutt vakten har lite henvendelser 

fra innbyggere i Hasvik kommune. Kommunen er lovpålagt å ha en akuttvakt og kan per i dag ikke 

ivareta denne oppgaven selv. Det er planlagt ny nettside for kommunen og barneverntjenesten vil 

delta aktivt i dette arbeidet for å sikre at innbyggerne finner relevant informasjon og kontakt info til 

barneverntjenesten og samarbeidspartnere.  

Barneverntjenesten har jevnlig samarbeidsmøter med barneverntjenesten i Loppa. Dette 

samarbeidet har vært svært nyttig for tjenestene som er av lik geografisk størrelse og med like 

utfordringer og tiltak. Barneverntjenestene hjelper hverandre i drøftinger av problemstillinger og 

videreformidling av tjenestetilbud. Loppa og Hasvik er kommune er i tillegg settekommuner for 

hverandre i tilfeller med inhabilitet og det er således nyttig at de to kommunenes 

barneverntjenesten har kjennskap til hverandre og et godt samarbeid.  

Læringsnettverket i Finnmark kommune har ikke fått gjennomført alle planlagte samlinger i 2021 

grunnet korona pandemien. En del av de planlagte kursene og opplæringen som læringsnettverket 

har organisert er flyttet til høsten 2021.   
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Oppfølging av internkontroll 
 

Hasvik barneverntjeneste har satt nye mål for høsten 2021 (se egen boks under). Målene baserer seg 

på det planlagte utviklingsarbeidet foretatt og i arbeidet med ROS analysen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppsummert bør det startes et tverrfaglig samarbeid med barnehagestyrere og rektorer i regi av 

barnevernleder i 2021. I samarbeidsmøtene skal de forskjellige instansene i samme 

kommunalområde bli kjent med hverandres fagfelt og sammen lage en tiltaksvifte med alle aktørene 

rundt barna. Flere barn som har tiltak fra barneverntjenesten har også tiltak fra andre kommunale 

instanser. I de tilfellene der familien kan være i behov av endringsbaserte tiltak fra 

barneverntjenesten vil hjelpen kunne optimaliseres dersom andre rammebetingelser er på plass 

(økonomi, fysisk/psykisk helse) i form av tiltak fra andre aktører i kommunen. Ved å gjennomføre 

jevnlige treffpunkter mellom instansene vil barnevernet bli mer synlig for andre samarbeidspartnere, 

sikre at instansene vet hva hverandre gjør, har tillitt til barnevernet og skaper forståelse for 

hverandres lovverk.   

Det er etablert, men skal videreutvikles et internkontrollsystem med høyere kvalitet.  

Basert på tilsynsrapporter av Hasvik barneverntjeneste fra tidligere må vi gjennomgå virksomhetens 

rutiner og prosedyrer. Dette er delvis gjort og gjennomgått i ROS analyse. Det er flere år hvor det ikke 

har vært tilstrekkelig ansatt tetthet i barneverntjenesten. Virksomheten skal ha nødvendig antall 

ansatte og de ansatte skal ha rett kompetanse. Per august 2021 har barneverntjenesten den ansatt 

tettheten som er målet for tjenesten.  

Ny risiko og sårbarhetsanalyse med gjennomgang av oppsatte mål med evaluering og eventuelle nye 

tiltak skal ferdigstilles innen 01.01.2022. Det vil utformes en egen plan på kompetanseheving i 

tjenesten. Denne vil inneholde mer fokus på den faglige utviklingen på feltet opp mot 

barnevernreform 2022. Barneverntjenesten skal presentere barnevernet og reformen i 

kommunestyremøte høsten 2022.    

➢ Hasvik barneverntjeneste skal opprette kontakt med Høgskolen for 
å tilby praksisplass til barnevern studenter 

➢ Barneverntjenesten skal arbeide med egen tiltaksvifte og 
tiltaksutbygging på tvers av småkommuner. Dette innebærer å få 
kunnskap om hvilke tiltak vi har og eventuelt mangler 

➢ Interne saksbehandlingsrutiner og sjekklister i barneverntjenesten 
gjennomgås og revideres 

➢ Opprette eget samarbeidsforum med barnehager og skoler (fokus 
på meldeplikt, samarbeid om forebygging) 

➢ Rekruttering av besøkshjem, fosterhjem og andre støttepersoner 
innad i kommunen 

➢ Nettsiden med barneverntjenestens informasjon oppdateres og 
gjøres enkelt søkbart 
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Vedlegg 

HMS plan Hasvik kommune 

Rutinehåndbok for barneverntjenesten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


