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0. SAMMENDRAG 

 Formålet med prosjektet  

Formålet med prosjektet har vært å undersøke om barneverntjenesten i Måsøy kommune 

drives i samsvar med sentrale lovkrav. På bakgrunn av undersøkelsen vil kommunen få belyst 

ulike sider ved egen praksis og bli presentert for områder hvor det er muligheter for 

forbedringer. 

 Revisors konklusjoner 

Hvordan blir barneverntjenestens generelle oppgaver ivaretatt?  

Barneverntjenesten har styrket det forebyggende arbeidet og samarbeidet med andre 

offentlige organer, men det er rom for ytterligere forbedring på dette området. Det synes også 

å være rom for mer samarbeid med frivillige organisasjoner som arbeider med barn og unge.  

 

Barneverntjenesten i Måsøy kommune er en sårbar tjeneste på grunn av få ansatte. 

Barneverntjenesten har inngått samarbeidsavtale med Hammerfest kommune for å styrke 

tjenesten og sikre akuttberedskap og bistand i saker. Samarbeidsavtalen omfatter også bistand 

i forbindelse med fagprogram og arkiv.   

 

Er saksbehandlingen i barneverntjenesten tilfredsstillende? 

Revisjonens konklusjon er at saksbehandlingen i barneverntjenesten ikke er fullt ut 

tilfredsstillende.  

 

Revisjonens undersøkelse viser at barneverntjenestens enkeltvedtak delvis er i samsvar med 

regelverket. Av de 10 undersøkte vedtakene var det 4 vedtak som ikke hadde opplysninger om 

klageadgang. 9 av 10 vedtak manglet opplysninger om retten til å se sakens dokumenter. Alle 

de undersøkte vedtakene viser til reglene som vedtaket bygger på, men innholdet i reglene 

gjengis ikke i vedtakene. 

 

Barnevernlovens krav til begrunnelse er bare delvis oppfylt. Av de undersøkte vedtakene er 

det få av disse som angir hva som er barnets synspunkt og hvordan barnets beste er vurdert. 

Ingen av de undersøkte vedtakene angir hvilken vekt barnets mening er tillagt.  

 

Barneverntjenesten gjennomgår de fleste meldingene innen fristen, men at det har 

forekommet fristbrudd de siste årene. I 2018 ble 12 av 14 meldinger gjennomgått innen fristen 

på en uke. Andelen fristbrudd i undersøkelsessaker har økt fra 0 prosent i 2018 til 60 prosent i 

første halvår 2019. 

 

Følges barn med tiltak opp på en tilstrekkelig måte? 

Revisjonens oppfatning er at barneverntjenestens oppfølging av barn med tiltak ikke er 

tilstrekkelig. Det er en alvorlig mangel at ikke alle barn med hjelpetiltak har en tiltaksplan, og 

at tiltaksplaner ikke blir evaluert regelmessig. 
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Barneverntjenesten har ikke dokumentert at det er gjennomført hjemmebesøk i fosterhjem 

minimum fire ganger i året. Kommunen har ikke fulgt opp fosterhjem i tråd med lovkravet om 

fire tilsynsbesøk i året. 

 Anbefalinger 

På bakgrunn av de funn og vurderinger vi har gjort finner vi grunn til å komme med noen 

anbefalinger. Revisjonens anbefalinger er at kommunen bør: 

 

• Sørge for å etablere formelle rutiner for forebyggende arbeid og samarbeid med andre 

deler av forvaltningen 

• Sørge for å oppdatere og revidere de skriftlige saksbehandlingsrutinene 

• Sikre at alle enkeltvedtak er i samsvar med regelverket 

• Sikre at alle barn med hjelpetiltak har en tidsavgrenset tiltaksplan som blir evaluert 

• Sikre at det gjennomføres tilstrekkelig antall hjemmebesøk og tilsynsbesøk i 

fosterhjem 
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1.  INNLEDNING 

 Prosjektets bakgrunn og formål 

Bakgrunnen for denne rapporten er Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020, vedtatt av 

kommunestyret i Måsøy kommune 8. desember 2016 (sak 63/16). Det framgår av planen at 

det skal utføres en forvaltningsrevisjon av barneverntjenesten i Måsøy kommune. 

 

Formålet med prosjektet er å undersøke om barneverntjenesten drives i samsvar med sentrale 

lovkrav. På bakgrunn av undersøkelsen vil kommunen få belyst ulike sider ved egen praksis 

og bli presentert for områder hvor det er muligheter for forbedringer. 

 Problemstillinger  

Undersøkelsen er gjennomført på bakgrunn av tre hovedproblemstillinger vedtatt av 

kontrollutvalget 30. oktober 20181. 

 

Hovedproblemstillingene er som følger:  

 

1. Hvordan blir barneverntjenestens generelle oppgaver ivaretatt?  

 

2. Er saksbehandlingen i barneverntjenesten tilfredsstillende? 

 

3. Følges barn med tiltak opp på en tilstrekkelig måte? 

 Revisjonskriterier 

Revisjonskriterier er samlebetegnelsen på de krav og forventninger som brukes i den enkelte 

forvaltningsrevisjon for å vurdere den reviderte virksomhet. Kriteriene holdes opp mot 

faktagrunnlaget, og danner basis for de analyser og vurderinger som foretas, og de 

konklusjoner som trekkes.  

 

Revisjonskriteriene i denne undersøkelsen er utledet fra følgende kilder: 

 

• Lov om barneverntjenester (barnevernloven) 17. juli 1992 

• Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) 10. februar 1967 

• Forskrift om fosterhjem 18. desember 2003 

• Barne- og likestillingsdepartementets veileder Tiltaksplaner og omsorgsplaner i 

barneverntjenesten (Q-2006-1104) 

• Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets rundskriv Forebyggende innsats 

for barn og unge (Q-2013-16) 

 

Hvilke revisjonskriterier vi har fastsatt og hvordan disse er utledet fremgår av rapportens 

vedlegg 2.  

 

 

                                                 
1 Sak 13/18. 
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 Metode 

Metode er samlebetegnelsen på de framgangsmåtene som benyttes for å samle inn og 

behandle data som kan gi svar på problemstillingen i en undersøkelse. Framgangsmåtene i 

denne undersøkelsen har vært intervju, dokumentanalyse, gjennomgang av enkeltsaker 

(saksmapper) og analyse av KOSTRA-tall.2 

 

En nærmere redegjørelse for metode, framgangsmåte og kvalitetssikring framgår av 

rapportens vedlegg 3. 

 

Avgrensing 

 

Av praktiske og ressursmessige hensyn har det vært nødvendig å foreta en avgrensning av 

undersøkelsen.  

 

Revisjonen har undersøkt dokumentasjonen i 13 saker som var aktive hos barneverntjenesten i 

tidsrommet for revisjonens besøk. I saksmapper med lang historikk og flere vedtak har 

revisjonen har tatt utgangspunkt i nyeste vedtak og gjeldende tiltaks- og omsorgsplaner. 

 

Undersøkelsen omfatter ikke barneverntjenestens faglige og skjønnsmessige vurderinger i 

saksbehandlingen. Undersøkelsen omfatter heller ikke barneverntjenestens saksforberedelse 

til fylkesnemnda for sosiale saker og saksbehandlingen i nemnda.  

 

Dataenes gyldighet og pålitelighet  

 

Med gyldige data menes at det skal være samsvar mellom formålet for undersøkelsen og de 

data som er samlet inn. Med pålitelige data menes at data skal være mest mulig presise og 

nøyaktige. 

 

Gyldigheten av dataene (relevans) er sikret ved at all datainnsamling er gjort med 

utgangspunkt i revisjonskriteriene og ved at vi har hentet data fra ulike kilder. Når det er 

samsvar mellom beskrivelser og data fra flere kilder, styrker dette kvaliteten eller gyldigheten 

i datamaterialet. Når de ulike metodene gir et nokså likt bilde av situasjonen, styrker også det 

undersøkelsens pålitelighet. Alle innsamlede data er gruppert etter revisjonskriteriene.  

 

Dataenes pålitelighet er sikret ved at vi så langt det har vært mulig har intervjuet flere 

personer med overlappende kunnskap om emnet som undersøkes. De dokumentene vi har 

gjennomgått er kommunens interne dokumenter, som i utgangspunktet må anses å inneholde 

pålitelige data. Dersom det har vært usikkerhet knyttet til noen av dataene som er presentert er 

dette påpekt i rapporten.  

                                                 
2 KOSTRA (Kommune-Stat-Rapportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om 

kommunal virksomhet. KOSTRA baseres på elektronisk innrapportering fra kommunene til Statistisk 

sentralbyrå. 
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2. BAKGRUNNSOPPLYSNINGER 

 Organisering av barneverntjenesten i Måsøy kommune 

Barneverntjenesten i Måsøy kommune inngår i enhet for barn og unge som inngår i 

oppvekstsektoren. Oppvekstsektoren i Måsøy kommune er organisert slik: 

 
Figur 1: Organisasjonskart oppvekstsektor  

 

 
Kilde: Måsøy kommune 

 

Oppvekstsektoren består av skoleverket, voksenopplæring, kulturskole, skolefritidsordning, 

barnehage, ungdomsklubb, forebyggende enhet og kulturkontoret. Forebyggende enhet består 

av skolehelsetjenesten, PP-tjenesten, barnevernet og miljøterapeuten for barn og unge.3 

 

Barneverntjenesten består per dags dato av barnevernleder som er utdannet 

barnevernspedagog. På tidspunktet revisjonen gjennomførte intervjuene besto 

barneverntjenesten av daværende barnevernleder og barnevernskonsulent.  

 

Barneverntjenesten i Måsøy kommune har fra 01.01.19 inngått samarbeid om døgnbemannet 

barnevernvakt med Hammerfest og Kvalsund kommune.  

 

Barneverntjenesten i Måsøy kommune har også inngått et formelt samarbeid med 

barneverntjenesten i Hammerfest om prosessveiledning, hospitering, fagprogram og arkiv. 

Avtalen gjelder fra og med 01.02.19 – 01.02.2021. Det følger blant annet av denne avtalen at 

Hammerfest skal bistå i saker hvor barneverntjenesten i Måsøy opplever habilitetsvansker. 

Etter avtalen skal Hammerfest kommune invitere Måsøy kommunes barneverntjeneste til 

aktuelle kurs/fagseminar når dette arrangeres i og av Hammerfest kommune. Videre følger det 

                                                 
3 https://www.masoy.kommune.no/etatsadministrasjon.17222.no.html 

 

Oppvekstkomite

Havøysund skole

Gunnarnes skole

Høtten Barnehage

Enhet for barn og unge

(Barnevern,PPT,Helsesykepleier)

Måsøy folkebibliotek Kulturkoordinator

(ungdomsklubb, 
ungdomsråd,frivilligsentral)

Sektorleder

https://www.masoy.kommune.no/etatsadministrasjon.17222.no.html


Måsøy kommune, 2017-2020, Barneverntjenesten 

 

 

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS  Side 6   

av avtalen at Hammerfest kommune har fast oppsatt saksveiledning med barneverntjenesten i 

Måsøy hver 14 dag. 

 

Organisering av kommunens tilsynsansvar for barn i fosterhjem i kommunen 

 

Kommunen som fosterhjemmet befinner seg i (fosterhjemskommunen) har en plikt til å føre 

tilsyn med at barn plassert i fosterhjem får forsvarlig omsorg i fosterhjemmet og at de 

forutsetninger som ble lagt til grunn for plasseringen blir fulgt opp.4 Tilsynsansvaret omfatter 

også tilsyn med at barnets etniske, religiøse, kulturelle og språklige bakgrunn ivaretas på en 

hensiktsmessig måte, herunder samiske barns rett til å ivareta språk og kultur. Kommunens 

plikt til å føre tilsyn med hvert enkelt barn i fosterhjem gjelder fra plasseringstidspunktet og 

frem til barnet fyller 18 år.5 

 

Barneverntjenesten i Måsøy kommune har tilsynsansvaret for barn plassert i fosterhjem i 

kommunen. 

 

 Utfordringer 

I intervjuene med sektorleder oppvekst, barnevernleder og barnevernskonsulent stilte vi 

innledningsvis spørsmål om barneverntjenesten har noen særlige utfordringer. Det framkom i 

intervjuene at barneverntjenesten i Måsøy kommune har flere utfordringer. Det har blant 

annet vært få ansatte og mangel på fagkompetanse i tjenesten over lengre tid. Fra september 

2018 og ut fjoråret var det kun én ansatt i barneverntjenesten. I denne perioden ble det leid inn 

konsulenter for å bistå tjenesten.  

 

Revisjonen har fått opplyst at barneverntjenesten har problemer med fagprogrammet 

«Familia» som ikke er tilgjengelig i perioder. Det har hendt at systemet har vært nede i flere 

dager og i det lengste en uke om gangen. At systemet ikke fungerer over lengre tid utgjør en 

stor utfordring for tjenesten. For det første blir det daglige arbeidet vanskeliggjort og det 

medfører dobbeltarbeid. For det andre har det i enkelte tilfeller ført til at frister ikke er blitt 

overholdt, som følge av at ting ikke er blitt registrert i systemet til riktig tid. For det tredje kan 

det bli utfordrende å ivareta personvernhensyn. 

 

En annen utfordring som nevnes i intervju er at all post sendes med brev som forsinker 

saksgangen og at det er store avstander. Det blir også nevnt i intervju at hjelpetiltak kan være 

utfordrende på grunn av store avstander. 

 

                                                 
4 Forskrift om fosterhjem § 8 annet ledd. 
5 Forskrift om fosterhjem § 8 første ledd. 
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3. HVORDAN BLIR BARNEVERNTJENESTENS 
GENERELLE OPPGAVER IVARETATT? 

 Revisjonskriterier   

• Barneverntjenesten skal ha rutiner for forebyggende arbeid 

• Barneverntjenesten skal samarbeide med andre deler av forvaltningen og medvirke til 

at barns interesser ivaretas også av andre offentlige organer 

• Barneverntjenesten bør samarbeide med frivillige organisasjoner som arbeider med 

barn og unge 

• Det skal utarbeides en individuell plan for barn med behov for langvarige og 

koordinerte tiltak dersom det er nødvendig  

  Forebyggende arbeid og samarbeid med andre deler av forvaltningen 

3.2.1 Data 

Dokumenter 

 

Måsøy kommune har en skriftlig plan for arbeid med tidlig innsats i kommunen. Planen består 

av fire kapitler som angir hva som menes med tidlig innsats, mål, ansvar, organisering og 

tiltak.  

 

Plan for tidlig innsats har tre hoveddimensjoner: 

 

1. Styrkende/allmennforebyggende tiltak som har betydning for og omfatter alle barn og 

unge i kommunen 

 

2. Forebyggende tiltak spesielt rettet mot grupper som står i fare for å få en negativ 

utvikling 

 

3. Spesifikke støtte- og hjelpetiltak for barn og unge med klart definerte hjelpebehov 

 

Måsøy kommunes overordnede visjon ifølge planen for arbeid med tidlig innsats i kommunen 

er: 

- Alle barn vokser opp i trygge omgivelser som stimulerer dem til å bli selvstendige 

og ansvarsbevisste mennesker, samt styrke deres identitet og tilhørighet. 

- Alle ansatte er i stand til å oppdage barn som trenger ekstra bistand så tidlig som 

mulig – og gjøre noe med det 

 

Ifølge planen skal aldersfasen 0-9 år vies særlig oppmerksomhet. Kompetansen til å oppdage, 

forebygge, avhjelpe problemer og prioritere tiltak så tidlig som mulig skal styrkes. Faglig 

samarbeid og samhandling mellom tjenester skal være strukturert, og forpliktes av oppgavene 

og utfordringenes karakter mer enn av fag. Hovedmålet er at ansatte i Måsøy kommune skal 

se alle barn og unge; deres forutsetninger, styrker og spesielle behov. 
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Kapittel 4 i planen utgjør planens handlingsdel og angir tiltak. Det fremgår av planen at enhet 

for barn og unge6, der barneverntjenesten inngår, er ansvarlig enhet for Måsøy kommunes 

systematiske arbeid med tverrfaglig samarbeid. Tiltakene går ut på å ha månedlige 

tverrfaglige møter og drøfting av aktuelle enkeltsaker med BUP.  

 

Intervjuer 

 

Sektorleder oppvekst opplyser i intervju at kommunens plan for tidlig innsats skal bidra til at 

barneverntjenesten skal bli mer synlig når det gjelder forebygging. Barneverntjenesten har 

ifølge sektorleder tidligere ikke arbeidet så mye med forebyggende arbeid. «Mitt kjennskap til 

det er at det har vært mangelfullt», forteller han. Videre forteller sektorleder at kommunen 

ønsker å trekke barnevernet mer inn i skole og barnehage i forebyggingsarbeidet. Han sier 

følgende om hvordan barneverntjenesten vil arbeide for å styrke det forebyggende arbeidet og 

samarbeidet med andre aktører: 

 

«Vi vil se hen til Sortland kommune når det gjelder forebyggende arbeid. Barneverntjenesten 

må ut av skallet, å bli en naturlig del av hjelpeapparatet. De fleste har en feil oppfatning av 

barnevernet. Da må vi gjøre noe for at de skal bli mer synlig og utadvendt, rettet mot 

forebygging. Det gjelder fra 0 år og opp. 

 

Vi er i en fase hvor barnevernleder skal forlate oss, og vi har en nyansatt som allerede har 

rukket å gjøre seg bemerket. […] Vi skal starte med et arbeid som vi skal samarbeide om. Vi 

skal også ha med PPT og skolehelsetjenesten. […] Vi har nettopp hatt et stormøte hvor vi har 

gjort en del avtaler. Planen for tidlig innsats skal vi starte med for fullt. Barneverntjenesten 

var høyst delaktig på møtet, og fikk gehør for alt det de tenker å gjøre med forebygging.» 

 

Sektorleder forteller i intervju at barneverntjenesten i enkelte tilfeller har vært med på å 

planlegge og gjennomføre sosiale arrangementer sammen med PP-tjenesten og 

skolehelsetjenesten. Sektorleder nevner arrangementer som rusfri 16. mai-feiring og skoleball. 

Det arrangeres også sommerskole som driftes av en kulturkoordinator. Han beskriver dette 

tiltaket slik: «Det har vært et tiltak preget av suksess fra a til å. Ett eller to av årene har 

barneverntjenesten vært med og hjulpet til med å få gjennomført det. Det ønsker vi å fortsette 

med. Det er et veldig godt forebyggende arbeid».  

 

På spørsmål om hvordan barneverntjenesten arbeider forebyggende svarer barnevernleder at 

tjenesten har et tett samarbeid med de andre etatene, som helsesøster, PPT, barnehage og 

skole. De har også hatt en del samarbeid med politi. Videre opplyser han at de har satt i gang 

et prosjekt med barnehage og skole om vold og seksuelle overgrep. Han beskriver forholdet 

mellom skolen og tjenestens omdømme slik:  

 

«Vi prøver å informere skolen og foreldre om oss, hva vi jobber med og hvordan vi jobber. Vi 

tenker at dette er forebyggende. Vi har ikke helt åpen innpass på skole og barnehage. Dette er 

noe jeg savner. […] Det har vært litt uheldige saker før jeg startet slik at barneverntjenesten 

har kommet i dårlig lys. Det er veldig stor usikkerhet og kanskje redsel knyttet til 

barneverntjenesten». 

 

Videre forteller barnevernleder at han har vært innom alle foreldremøtene på skolen og 

informert om barneverntjenesten den første høsten han startet. Han forteller at han kjente til at 

                                                 
6 (jordmor, lege, helsesøster/helsestasjon/skolehelsetjeneste, barnevern, aktivitetstiltak for barn og unge, PPT) 
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det var dårlig tillit til barneverntjenesten, og at han har prøvd å jobbe aktivt for å få tillit i 

befolkningen. 

 

Barneverntjenesten har tverrfaglige samarbeidsmøter i enhet for barn og unge fire ganger i 

året. På disse møtene deltar blant annet PPT, helse/lege, kulturkoordinator, barnehage og 

frivillige i ungdomsklubben. «Til neste møte skal jeg fortelle hva barnevernet gjør og om 

omsorgssvikt. De andre i kommunen trenger å heve kompetansen på vårt felt. Vi har for få 

bekymringsmeldinger», forteller barnevernskonsulent. 

 

Barneverntjenesten har jobbet med nettsiden og laget en oversikt som viser saksgangen for 

bekymringsmeldinger, undersøkelser og hjelpetiltak. Barnevernskonsulent forteller at hun har 

informert skolen og barnehagen om når de skal sende bekymringsmelding og at informasjon 

er blitt lagt ut på nettsiden. Hun forteller videre at hun har snakket med jordmor, for at de skal 

bli mer bevisst på barnevernets fagfelt og er observant med hensyn til omsorgssvikt og tidlig 

innsats. 

 

Barneverntjenesten har hatt samtaler med barnehagen, som har laget en beredskapsplan 

knyttet til seksuelle overgrep og vold. Skolen skal også gjøre dette. Barnevernskonsulent 

forteller: «Barnehagen skal gjennomføre et nettkurs, og det har jeg sagt at vi ønsker at skolen 

også gjør. Jeg har tenkt på å få forelesere hit som kan fortelle om omsorgssvikt og seksuelle 

overgrep og vold, og andre typer forebyggende tiltak, for å øke kompetansen hos dem som 

jobber med barn og unge hver dag.»  

 

Videre opplyser hun at hun har snakket med enhetsleder for helse om å komme inn der for å 

ha en fagdag eller gi opplysninger om barnevernet. Hun forteller: «Vi har jobbet noe med 

legene, og det har vært litt forskjellig. Vi må gi dem økt kunnskap om vårt felt. Vi ønsker et 

tett samarbeid med politiet også etter hvert.» Revisjonen får opplyst at hun jobber med en 

strategisk plan for hvordan barneverntjenesten skal arbeide forebyggende. 

 

3.2.2 Vurderinger 

Barneverntjenesten skal ha rutiner for forebyggende arbeid.  

 

Barneverntjenesten har et spesielt ansvar for å arbeide for å avdekke omsorgssvikt, adferds-, 

og sosiale og emosjonelle problemer så tidlig at varige problemer kan unngås. Det er en klar 

sammenheng mellom barneverntjenestens forebyggende arbeid og samarbeidet med andre 

sektorer om generell oppgaveløsing og planarbeid. 

 

Kommunen har en plan for tidlig innsats som skal bidra til at barneverntjenesten blir mer 

synlig når det gjelder forebygging. Revisjonen har fått opplysninger som tyder på at 

barneverntjenestens forebyggende arbeid har vært mangelfullt, men at det arbeides for å 

styrke dette. Vår undersøkelse viser at barneverntjenesten allerede har gjort flere konkrete 

tiltak for å bli mer synlig og for å heve kompetansen hos dem som jobber med barn og unge i 

kommunen. På bakgrunn av dette ser det ut til at barneverntjenesten er i ferd med å etablere 

rutiner for forebyggende arbeid. 

 

Barneverntjenesten skal samarbeide med andre deler av forvaltningen og medvirke til at barns 

interesser ivaretas også av andre offentlige organer. 
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Revisjonens vurdering er at barneverntjenesten synes å samarbeide godt med de andre delene 

av forvaltningen som inngår i forebyggende enhet. Barneverntjenesten i Måsøy kommune har 

tverrfaglige samarbeidsmøter i enhet for barn og unge fire ganger i året. 

 

Barneverntjenestens samarbeid med skole og barnehage synes ikke å være fullt ut 

tilfredsstillende. Blant annet er det nevnt i intervju at barneverntjenesten ikke har helt åpen 

innpass i skole og barnehage. Revisjonens oppfatning er at barneverntjenesten arbeider for å 

bedre samarbeidet med barnehage og skole, og har gjort flere konkrete tiltak i forbindelse med 

dette. Når det gjelder samarbeid med politi og helse er revisjonens oppfatning at 

barneverntjenesten ønsker et tettere samarbeid med disse delene av forvaltningen.  

 

 Samarbeid med frivillige organisasjoner 

3.3.1 Data 

Ifølge barnevernskonsulent har de hatt lite samarbeid med frivillige organisasjoner. «Vi må 

jobbe med det, for det har vi ikke mye av. Det er snakk om at de skal være med på de store 

tverrfaglige møtene», forteller hun.  

3.3.2 Vurderinger 

Barneverntjenesten bør samarbeide med frivillige organisasjoner som arbeider med barn og 

unge.  

 

Barneverntjenesten i Måsøy kommune har hatt lite samarbeid med frivillige organisasjoner 

som arbeider med barn og unge. Revisjonen vurderer det slik at det er rom for å gjøre mer på 

dette området, noe barneverntjenesten også har gitt uttrykk for.  

 

 Individuell plan for barn med behov for langvarige og koordinerte tiltak 

3.4.1 Data 

I intervju har revisjonen fått opplyst at barneverntjenesten ikke har utarbeidet noen 

individuelle planer for barn med behov for langvarige og koordinerte tiltak. Det er ifølge 

barnevernleder ingen slike saker på nåværende tidspunkt.  

 

Barnevernskonsulent svarer slik på spørsmål om barneverntjenesten har rutiner for 

utarbeiding av individuelle planer: «Jeg drøfter det med Hammerfest. Vi har en sak med 

omsorgsplan. Jeg tenker at vi kanskje skulle hatt en individuell plan i den saken. I 

omsorgsplanen har vi dekket det som gjelder andre etater. Bufetat utarbeidet den. Jeg skal 

drøfte om det bør være en individuell plan i tillegg.» 

3.4.2 Vurderinger 

Det skal utarbeides en individuell plan for barn med behov for langvarige og koordinerte 

tiltak dersom det er nødvendig og det foreligger samtykke. 

 

Barneverntjenesten har ikke utarbeidet noen slike individuelle planer. Revisjonen har ikke 

grunnlag for å ta stilling til om det eventuelt burde ha vært utarbeidet individuell plan i noen 

av sakene fordi dette er en faglig vurdering. Revisjonen registrerer imidlertid at 

barnevernkonsulent mener at det kanskje burde vært en slik plan i en av sakene, og at dette vil 
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bli drøftet med barneverntjenesten i Hammerfest. På nåværende tidspunkt har vi ikke 

grunnlag for å si at revisjonskriteriet ikke er oppfylt. 

 Konklusjon 

Barneverntjenesten har styrket det forebyggende arbeidet og samarbeidet med andre 

offentlige organer, men det er rom for ytterligere forbedring på dette området. Det synes også 

å være rom for mer samarbeid med frivillige organisasjoner som arbeider med barn og unge.  
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4. ER SAKSBEHANDLINGEN I BARNEVERNTJENESTEN 
TILFREDSSTILLENDE? 

 Revisjonskriterier   

• Barneverntjenestens enkeltvedtak skal være i samsvar med regelverket 

• Det skal fremgå av vedtaket hva som er barnets synspunkt, hvilken vekt barnets 

mening er tillagt og hvordan barnets beste er vurdert 

• Barneverntjenesten skal senest innen en uke gjennomgå innkomne meldinger og 

vurdere om meldingen skal følges opp med undersøkelser 

• Den som har sendt melding til barneverntjenesten skal få tilbakemelding innen tre 

uker etter at meldingen ble mottatt 

• Undersøkelse skal gjennomføres senest innen tre måneder 

 Barneverntjenestens enkeltvedtak 

4.2.1 Data 

Dokumenter 

 

Barneverntjenesten har skriftlige rutiner og maler for enkeltvedtak. Revisjonen har fått 

opplyst i intervju at det ligger maler for ulike typer vedtak i fagprogrammet Familia. 

Revisjonen har fått tilsendt og gjennomgått barneverntjenestens skriftlige rutiner for 

saksbehandling av enkeltvedtak.  

 

I dokumentet «Rutiner for enkeltvedtak» angis det hva som er et enkeltvedtak og hvilke krav 

forvaltningsloven stiller til saksbehandling og utforming av enkeltvedtak. Det fremgår blant 

annet at barneverntjenesten som hovedregel skal gi en begrunnelse for vedtaket. Begrunnelsen 

skal vise til de faktiske forhold som vedtaket bygger på. De hovedhensyn som har vært 

avgjørende for forvaltningsskjønnet skal nevnes, sammen med retten til å se sakens 

dokumenter. Fremstillingen av faktum må vise at lovens vilkår for å treffe vedtak foreligger, 

og hvilke forhold som ligger til grunn for de skjønnsmessige vurderingene. De viktigste 

momentene i skjønnsutøvelsen bør nevnes. 

 

Videre følger det av rutinene at det skal vises til de rettsregler vedtaket bygger på. Det er 

spesifisert at kravet om henvisning gjelder alle slags regler, ikke bare regler gitt i lov, men 

også henvisninger til forskrifter eller ulovfestede regler som ligger til grunn for vedtaket. 

Barneverntjenesten kan ikke unnlate å gjengi regelhenvisninger med den begrunnelse at det 

antas at partene er kjent med reglene for eksempel gjennom egen advokat.  

 

Det fremgår av rutinene at barneverntjenesten bør formulere seg på en slik måte at 

begrunnelsen er så klar at partene forstår hvilke vurderinger og hensyn som ligger til grunn 

for vedtaket. De forhold som har gjort det nødvendig å treffe vedtaket må nevnes konkret. 

Dersom barnet er part skal det ved utformingen av vedtaket tas hensyn til barnets alder og 

mulighet til å forstå vedtaket. Dersom partene ikke snakker eller forstår norsk skal vedtaket 

sikres en kvalitativ oversettelse muntlig eller skriftlig. Barneverntjenesten er forpliktet til å 

påse at parten forstår vedtakets innhold.  
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Mappegjennomgang 

 

Revisjonen har gjennomgått 10 enkeltvedtak fordelt på de 13 utvalgte mappene revisjonen har 

undersøkt. Resultatet av mappegjennomgangen på dette punktet er som følger: 

 
Tabell 1: Krav til enkeltvedtak  

Ja Nei Uaktuelt Ikke 

opplyst/uavklart 

Oppfyller vedtaket følgende krav? 
   

  

 - det er vist til reglene vedtaket 

bygger på 

10 0 0 0 

 - innholdet i reglene eller 

problemstillingen vedtaket bygger på 

er gjengitt 

1 9 0 0 

 - de faktiske forholdene som 

vedtaket bygger på er nevnt 

9 0 0 1 

 - det er opplyst om klageadgang, 

klagefrist, klageinstans og 

framgangsmåte ved klage 

6 4 0 0 

 - det er opplyst om retten til å se 

sakens dokumenter 

0 9 0 1 

Kilde: 10 enkeltvedtak 

 

Alle de undersøkte vedtakene viser til reglene som vedtaket bygger på. Det var derimot kun 

ett av vedtakene som gjenga innholdet i reglene eller problemstillingen vedtaket bygger på. 

Av de undersøkte enkeltvedtakene er det 4 av 10 vedtak som ikke opplyser om klageadgang 

og 9 av 10 vedtak opplyser ikke om innsynsrett. 

 
Tabell 2: Krav til begrunnelse 

 Ja Nei Uaktuelt Ikke 

opplyst/uavklart 

Fremgår det av vedtaket hva som er 

barnets synspunkt? 

3 6 1 0 

Fremgår det av vedtaket hvilken vekt 

barnets mening er tillagt? 

0 9 1 0 

Fremgår det av vedtaket hvordan 

barnets beste er vurdert? 

2 7 1 0 

Kilde: 10 enkeltvedtak 
 

I 3 av de 10 undersøkte enkeltvedtakene fremgår det av vedtaket hva som er barnets 

synspunkt. Ingen av de undersøkte vedtakene angir hvordan vekt barnets mening er tillagt. I 

to av de undersøkte enkeltvedtakene fremgår det hvordan barnets beste er vurdert. 

 

Intervju 

Når barneverntjenesten skriver enkeltvedtak skal det fremgå om man har snakket med barnet, 

eventuelt hvorfor ikke, hva som har skjedd i saken, begrunnelse, og om barnets mening, 

forteller barnevernskonsulent. Hun forteller videre at barnevernleder godkjenner og signerer 

vedtaket. Det originale vedtaket sendes til partene og barneverntjenesten beholder kopi.  
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På spørsmål om i hvilken grad barn blir gitt anledning til å uttale seg før det treffes avgjørelse 

i sak som berører barnet svarer barnevernleder: «Vi prøver hele tiden å ha samtaler med barn. 

Vi prøver å høre hvordan de har det og få klarhet i hvordan barnet selv beskriver situasjonen, 

hva de tenker om situasjonen.» 

 

Barnevernskonsulent svarer følgende på samme spørsmål: 

 

«Når det kommer meldinger om vold og seksuelle overgrep er det viktig at vi snakker med 

barnet før de voksne. Vi ønsker å snakke med barnet alene. Når foreldrene motsetter seg 

kontakt er det lurt å snakke med barna først, ellers kan vi slite med å få kontakt med dem selv 

om vi har rett til det. Vi har et prinsipp om at det er lurt å snakke med barna alene, og å ha 

flere samtaler, men det kommer an på alder og problematikk. Vi må også vurdere om det er 

hensiktsmessig å snakke med barna, for eksempel når det er snakk om rus, men omsorgsevnen 

er god. Vi må hele tiden tenke hva som er barnets beste. Vi er veldig bevisste på å snakke med 

barna.» 

4.2.2 Vurderinger 

Barneverntjenestens enkeltvedtak skal være i samsvar med regelverket. 

Revisjonens undersøkelse viser at flere av de undersøkte enkeltvedtakene har mangler. Av de 

10 undersøkte vedtakene var det 4 vedtak som ikke opplyste om klageadgang og 9 av 10 

vedtak manglet opplysninger om retten til å se sakens dokumenter. Alle de undersøkte 

vedtakene viser til reglene som vedtaket bygger på, men innholdet i reglene gjengis ikke i 

vedtakene. 

Det skal fremgå av vedtaket hva som er barnets synspunkt, hvilken vekt barnets mening er 

tillagt og hvordan barnets beste er vurdert. 

 

De 10 enkeltvedtakene revisjonen har undersøkt viser at det er få av disse som angir hva som 

er barnets synspunkt og hvordan barnets beste er vurdert. Ingen av de undersøkte vedtakene 

angir hvilken vekt barnets mening er tillagt. Revisjonens vurdering av de undersøkte 

vedtakene er at disse ikke oppfyller barnevernlovens krav til begrunnelse. 

 

Revisjonens vurdering er at barneverntjenestens enkeltvedtak ikke fullt ut er i samsvar med 

regelverket. 

 Barneverntjenestens håndtering av meldinger 

4.3.1 Data 

Dokumenter 

 

Barneverntjenesten har skriftlige rutiner for håndtering av meldinger. Dokumentet som angir 

rutinene for arbeid med meldinger er sist revidert 31. august 2009, og det fremgår at neste 

revisjon skulle være 30. juni 2010.  

 

Det fremgår av rutinene at meldinger skal gjennomgås av barneverntjenesten «så snart som 

mulig». Ved beslutning om henleggelse av melding skal meldingen registreres anonymt og 

oppbevares i papirarkivet opptil ett år i en felles mappe merket henlagte meldinger. Før det 

besluttes å henlegge en melding kan den utdypes ved å gå tilbake til melder.  
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Dersom barneverntjenesten beslutter å foreta undersøkelse, skal meldingen registreres. 

Meldingene blir prioritert etter innhold. Det skal gis skriftlig tilbakemelding både til privat og 

offentlig melder innen tre uker.  

 

Barneverntjenesten skal i henhold til rutinene foreta regelmessige vurderinger av om 

barneverntjenestens virksomhet er i samsvar med kravene som følger av lov og forskrift. 

 

KOSTRA 
 

Tabell 3: 

 
Kilde: Statistisk sentralbyrå 

 

KOSTRA-tallene viser meldinger til barneverntjenesten etter saksbehandlingstid av 

meldingen. Barneverntjenesten i Måsøy mottok 14 meldinger i 2018, hvorav 12 av disse ble 

gjennomgått innen fristen på 7 dager.   

 

Mappegjennomgang 

Resultatet av vår mappegjennomgang på dette punktet er som følger: 

Tabell 4: 
 

Ja Nei Ikke 

opplyst/uavklart 

Foreligger det dokumentasjon på at 

meldingen er gjennomgått og at det er 

avgjort om det skal foretas undersøkelse? 

11 2 0 

Er meldingen gjennomgått innen en uke? 11 1 1 

Foreligger det dokumentasjon på at den som 

har sendt meldingen har fått tilbakemelding? 

11 2 0 

Er tilbakemelding gitt innen tre uker? 9 1 3 

Kilde: 13 brukermapper 

I 11 av de 13 mappene revisjonen har undersøkt forelå det dokumentasjon på at meldingen var 

blitt gjennomgått innen en uke og at det var gitt tilbakemelding til melder. I to av de 

undersøkte mappene forelå det ikke dokumentasjon på at meldingen var gjennomgått. I en av 

disse mappene var meldingen ikke gjennomgått innen fristen på en uke. I denne mappen 

fremgikk det at meldingen ble mottatt 15. april 2018 og at tilbakemeldingen var datert 11. 

januar 2019.  

 

 

 

Meldingar til barnevernet (antall)

2016 2017 2018

2018 Måsøy Meldinger i alt Meldinger i alt 14 6 14

Innen 7 dager 13 5 12

7 dager eller mer 1 1 2
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Intervju 

Revisjonen får opplyst i intervju at meldinger først registreres i Familia og deretter i mappe. 

På spørsmål om hvordan innkomne meldinger til barneverntjenesten håndteres svarer 

barnevernleder:  

«Når vi får en melding registrer vi den og gjennomgår den. Ofte ser vi på den sammen og 

prøver å finne ut hva meldingen går ut på. […] Det er ofte lite informasjon i meldingen, noe 

som gjør det vanskelig å begynne med noe. De fleste meldingene kommer fra skole og 

barnehage, spesielt skolen. Da jeg begynte var meldingene veldig kortfattede, men etter et 

halvt års tid tok jeg dette opp med skolen. Jeg lagde en fem punkts-sjekkregel som de skal gå 

etter, slik at de spør barna om mer opplysninger. Jeg har merket at meldingene er blitt mer 

utfyllende slik at man har mer å gå på når man skal undersøke sakene. Vi gjennomgår og 

drøfter meldingen internt. Jeg har ofte vært usikker og tatt telefoner til Alta, og har hatt mye 

samarbeid med Hammerfest. Vi vurderer om vi skal henlegge eller undersøke meldingen. 

Vanligvis går det et par dager før vi går gjennom meldingene.» 

 

Barnevernskonsulent forteller følgende om systemet for håndtering av innkomne meldinger:  

«[…] Familia er litt uklart, og du kan trå feil og slippe unna ting du bør gjøre. Det jobbes 

med å utvikle et nytt system hvor du ikke kommer videre før du har gjort alt du skal. Vi har 

frist på syv dager å gjennomgå meldingen fra vi mottar den. Hvor lang tid vi bruker kommer 

an på om vi trenger flere opplysninger.» 

Barneverntjenesten opplyser om at de gir tilbakemelding til melder med en gang de mottar 

meldingen og også når de avslutter saken. 

4.3.2 Vurderinger 

Barneverntjenesten skal senest innen en uke gjennomgå innkomne meldinger og vurdere om 

meldingen skal følges opp med undersøkelser. 

Revisjonens undersøkelse viser at barneverntjenesten gjennomgår og vurderer de fleste 

innkomne meldinger innen en uke. I 2018 var det fristbrudd i 2 av 14 saker. 

Etter revisjonens syn er det uheldig at de skriftlige rutinene ikke er oppdaterte. Det er også en 

svakhet i saksbehandlingssystemet at man kan trå feil og slippe unna ting man bør gjøre. 

Den som har sendt melding til barneverntjenesten skal få tilbakemelding innen tre uker etter 

at meldingen ble mottatt. 

Revisjonens undersøkelse viser at barneverntjenesten i de fleste tilfellene har sendt 

tilbakemelding til melder innen fristen. Det var imidlertid sendt tilbakemelding for sent i en 

av de undersøkte mappene.    

 Barneverntjenestens undersøkelser 

4.4.1 Data 

 

Tabell 5: 

 
Kilde: KOSTRA/Statistisk sentralbyrå 

 

Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent)

2016 2017 2018

2018 Måsøy 77 : 100
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Ifølge KOSTRA-tall var andelen av undersøkelser med saksbehandlingstid innen tre måneder 

på 100 prosent i Måsøy i 2018. Tallene fra 2017 er ikke tilgjengelige. I 2016 var 77 prosent av 

undersøkelsene gjennomført innen fristen på tre måneder. 

 

Det fremgår av kommunens halvårsrapportering til Fylkesmannen at det i første halvår 2019 

var fristbrudd i 6 av 10 undersøkelsessaker.7  

 

På spørsmål om hvor lang tid barneverntjenesten bruker å gjennomføre undersøkelser svarer 

tjenesten følgende:  

 

«Vi etterstreber å gjøre det innen tre måneder. Men utfordringen er posten/brev, som tar tid. 

Det kan ta tid å få sendt brev fordi vi må snakke med familien og finne ut hva som er 

problematikken før vi gjør det. Foreldrene kan også motsette seg kontakt.» 

4.4.2 Vurderinger 

Dersom det er rimelig grunn til å anta at det foreligger forhold som kan gi grunnlag for tiltak, 

skal forholdet undersøkes av barneverntjenesten. Undersøkelse skal gjennomføres senest 

innen tre måneder. 

Ifølge kommunens innrapporterte tall har barneverntjenesten ikke hatt fristbrudd i 

undersøkelsessaker i 2018. Ifølge tallene fra første halvår 2019 har det imidlertid vært 

fristbrudd i 6 av 10 saker. En stor andel av undersøkelsene har dermed ikke blitt gjennomført 

innen fristen på tre måneder. 

 Konklusjon 

Revisjonens konklusjon er at saksbehandlingen i barneverntjenesten ikke er fullt ut 

tilfredsstillende.  

 

Revisjonens undersøkelse viser at barneverntjenestens enkeltvedtak delvis er i samsvar med 

regelverket. Av de 10 undersøkte vedtakene var det 4 vedtak som ikke hadde opplysninger om 

klageadgang. 9 av 10 vedtak manglet opplysninger om retten til å se sakens dokumenter. Alle 

de undersøkte vedtakene viser til reglene som vedtaket bygger på, men innholdet i reglene 

gjengis ikke i vedtakene. 

 

Barnevernlovens krav til begrunnelse er bare delvis oppfylt. Av de undersøkte vedtakene er 

det få av disse som angir hva som er barnets synspunkt og hvordan barnets beste er vurdert. 

Ingen av de undersøkte vedtakene angir hvilken vekt barnets mening er tillagt.  

 

Barneverntjenesten gjennomgår de fleste meldingene innen fristen, men at det har 

forekommet fristbrudd de siste årene. I 2018 ble 12 av 14 meldinger gjennomgått innen fristen 

på en uke. Andelen fristbrudd i undersøkelsessaker har økt fra 0 prosent i 2018 til 60 prosent i 

første halvår 2019. 

 

                                                 
7 https://www.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Barnevern_kommunemonitor#/2018/kvalitet#fristbrudd-i-

undersokelsessaker-(2019) 



Måsøy kommune, 2017-2020, Barneverntjenesten 

 

 

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS  Side 18   

5. FØLGES BARN MED TILTAK OPP PÅ EN 
TILSTREKKELIG MÅTE? 

 Revisjonskriterier   

Oppfølging av barn med hjelpetiltak 

 

• For alle barn med hjelpetiltak skal barneverntjenesten utarbeide en tidsavgrenset 

tiltaksplan når hjelpetiltak vedtas 

• Tiltaksplanen skal evalueres regelmessig 

• Tiltaksplanen skal ha et tilfredsstillende innhold 

 

Oppfølging av barn med omsorgstiltak 

 

• Det skal vedtas en foreløpig omsorgsplan ved omsorgsovertakelse  

• Det skal vedtas en endelig omsorgsplan senest to år etter fylkesnemndas vedtak om 

omsorgsovertakelse 

• Omsorgsplanene skal ha et tilfredsstillende innhold 

 

Oppfølging av barn i fosterhjem 

 

• Barneverntjenesten skal følge opp og føre kontroll med barnets situasjon i 

fosterhjemmet, og herunder foreta de hjemmebesøk som kreves  

• Kommunen skal som fosterhjemskommune føre tilsyn med barnets situasjon i 

fosterhjemmet, og herunder foreta de hjemmebesøk som kreves 

• Barneverntjenesten i omsorgskommunen skal følge opp rapporter fra tilsyn og 

umiddelbart sørge for å følge opp forhold som gir grunn til bekymring 
 

 Oppfølging av barn med hjelpetiltak 

5.2.1 Data 

Kommunens halvårsrapportering 

 

Ifølge kommunens innrapporterte tall for første halvår 2019 var det 1 av 3 barn med 

hjelpetiltak som hadde tiltaksplan.8 I første halvår 2018 var det 2 av 3 barn som hadde 

tiltaksplan.  

 

Andelen barn som har hatt sin tiltaksplan evaluert siste halvår, blant de barna som har 

tiltaksplan og som har hatt sammenhengende hjelpetiltak i tre måneder eller mer på 

registreringstidspunktet var 0 i første halvår 2018 og 2019.9  

 

                                                 
8 https://www.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Barnevern_kommunemonitor/#/2018/kvalitet#barn-i-hjelpetiltak-

med-tiltaksplan-(2019) 
9 https://www.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Barnevern_kommunemonitor/#/2018/kvalitet#barn-i-hjelpetiltak-

med-evaluert-tiltaksplan-(2019) 
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Intervju  

 

Barnevernleder svarer slik på spørsmål om hvordan barneverntjenesten arbeider med 

utforming av tiltaksplaner: «Vi prøver å utarbeide planer i samråd med familie og barnet. 

Hvis for eksempel helsesøster er inne i bildet, har vi prøvd å bruke helsesøster ved råd og 

veiledning hjemme. Vi har kun hatt råd og veiledning som hjelpetiltak.» 

 

Videre forteller barnevernleder: «Vi har ett barn som har tiltaksplan per dags dato. Når det er 

snakk om råd og veiledning har dette vært i undersøkelsestiden. Vi har også hatt noen som 

har fått råd og veiledning i en ett-års periode, i forhold til kosthold og hygiene. Da lagde vi 

ikke en tiltaksplan, men ble enige i samråd med helsesøster og familie.» 

 

Barnevernskonsulent svarer følgende på spørsmål om alle barn med hjelpetiltak har en 

tidsavgrenset tiltaksplan: «I alle slike saker skal det utarbeides tiltaksplaner, men det har vært 

en mangel i noen saker her.» 

 

På spørsmål om hvilke rutiner barneverntjenesten har for å følge opp barn og foreldre med 

hjelpetiltak svarer barnevernleder: «Vi prøver å se hva familien eller barnet har behov for. Vi 

bruker å ha tverrfaglige møter med helsesøster og foreldrene/familien om de ulike tiltakene 

fungerer og hvordan det går. Vi innkaller foreldrene til møte.» 

 

Revisjonen får opplyst i intervju at tiltaksplanene skal evalueres hver tredje måned. I Familia 

er det et evalueringssystem der oppfølgingen av hjelpetiltakene blir dokumentert. Ifølge 

barnevernleder har de ikke hatt mange saker der det har vært aktuelt med tiltaksplan fordi de 

fleste sakene er blitt henlagt. 

 

Mappegjennomgang 

 

Revisjonen har gjennomgått to tiltaksplaner. 

 

Når det gjelder evaluering av den ene tiltaksplanen fremgikk det av planen at det ikke hadde 

vært noen oppfølging. Revisjonen fant heller ikke øvrig dokumentasjon i brukermappen på at 

den var blitt evaluert. Den andre tiltaksplanen er av nyere dato, og det foreligger av denne 

grunn ikke dokumentasjon på evalueringer. 

 

Begge tiltaksplanene revisjonen har gjennomgått inneholder situasjonsbeskrivelse, 

målbeskrivelse, tiltaksbeskrivelse og evaluering. En av de to tiltaksplanene har et 

tidsperspektiv. 

5.2.2 Vurderinger 

For alle barn med hjelpetiltak skal barneverntjenesten utarbeide en tidsavgrenset tiltaksplan 

når hjelpetiltak vedtas. Tiltaksplanen skal evalueres regelmessig.  

 

Revisjonen vurderer det som en alvorlig mangel at ikke alle barn med hjelpetiltak har en 

tiltaksplan og at tiltaksplaner ikke blir evaluert regelmessig.  

 

Tiltaksplanen skal ha et tilfredsstillende innhold. De tiltaksplanene revisjonen har sett på har i 

stor grad et tilfredsstillende innhold. En av tiltaksplanene manglet imidlertid et tidsperspektiv.  
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 Oppfølging av barn med omsorgstiltak 

5.3.1 Data 

Intervju 

 

Barnevernleder svarer slik på spørsmål om det foreligger omsorgsplan ved 

omsorgsovertakelsen i alle saker med omsorgsovertakelse: 

 

«Det er Bufetat som skriver omsorgsplan i samarbeid med omsorgshjemmet. Bufetat skriver 

også handlingsplan. Vi har skrevet en omsorgsplan. Vi arrangerer tverrfaglige møter med 

Bufetat og skolen. På de tverrfaglige møtene prøver vi å hjelpe familien og fosterbarn i 

samråd med foreldrene og barnet.» 

 

Barnevernskonsulent svarer følgende på samme spørsmål: 

«Vi har en sak med det. Der foreligger det en omsorgsplan. Har som ny ikke fått satt meg inn 

i om det forelå midlertidig omsorgsplan ved plasseringstidspunkt. Omsorgsplanen er 

utarbeidet av Bufetat. Der er det også handlingsplan. Omsorgsplan uttrykker målet, 

handlingsplanen viser hvordan vi skal nå det, hvordan vi skal gjøre det i praksis.» 

 

Revisjonen stilte videre spørsmål om det blir vedtatt endelig omsorgsplan innen to år etter 

fylkesnemndas vedtak om omsorgsovertakelse. Barnevernleder svarte følgende: 

 

«Ja, og den skal fornyes nå. Det var i 2017 eller 2016 at det var omsorgsovertakelse.  

Jeg var ikke med i prosessen, men jeg tror det forelå både foreløpig og endelig omsorgsplan. 

Jeg har ikke hatt befatning med dette fordi dette var før min tid.» 

 

Mappegjennomgang 

 

Revisjonen har undersøkt en omsorgsplan.  

 

Omsorgsplanen forelå innen to år etter fylkesnemndas vedtak om omsorgsovertakelse og 

inneholdt elementene situasjonsbeskrivelse, varighet, plasseringssted/bosted, intensjon for 

kontakt og samvær med foreldre/familie og barnets særlige behov over tid.   

5.3.2 Vurderinger 

Det skal vedtas en foreløpig omsorgsplan ved omsorgsovertakelse. Revisjonen har ikke 

tilstrekkelig grunnlag for å ta stilling til om dette kriteriet er oppfylt. 

 

Det skal vedtas en endelig omsorgsplan senest to år etter fylkesnemndas vedtak om 

omsorgsovertakelse. Omsorgsplanen revisjonen har undersøkt var vedtatt innen to år etter 

fylkesnemndas vedtak om omsorgsovertakelse. 

 

Omsorgsplanene skal ha et tilfredsstillende innhold. Omsorgsplanen revisjonen har undersøkt 

har et tilfredsstillende innhold. 
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 Oppfølging av barn i fosterhjem  

5.4.1 Data 

Dokumenter 

 

Revisjonen ba om å få tilsendt barneverntjenestens skriftlige rutiner/retningslinjer for 

oppfølging av barn i fosterhjem. Revisjonen fikk tilsendt veilederen «Tilsyn med barn i 

fosterhjem» fra Bufdir10 som er fra 2015. Veilederens formål er å bidra til at tilsynet med barn 

i fosterhjem gjennomføres faglig godt og forsvarlig. Veilederen består av seks kapitler: 

 

1 Tilsyn med barn i fosterhjem 

2 Hvem gjør hva i tilsynsarbeidet 

3 Hvem kan være tilsynsperson 

4 Opplæring og veiledning av tilsynspersonene 

5 Tilsynsoppdraget – kontrollrollen – gjennomføring av tilsynet 

6 Rapportering fra tilsynet 

 

Intervju 

 

Barnevernleder opplyser i intervju at de gjennomfører minst fire besøk i fosterhjemmet i året. 

Samme dag som det blir gjennomført hjemmebesøk avholdes det tverrfaglig møte med skole, 

BUP og Bufetat. På møtene får barneverntjenesten informasjon fra skolen om hvordan det går 

med barnet. Barnevernleder forteller videre:  

 

«[…] Hvis barnet ønsker å snakke med oss alene har vi samtaler med barnet alene. Ellers er 

vi i hjemmet og hører fra foreldrene og barnet om hvordan det går. Oppfølging utenom 

hjemmebesøk skjer per telefon. Fosterforeldrene er flinke til å ringe hvis det er noe, og vi 

prøver å hjelpe til så langt som mulig. Det kan være vanskelig å hjelpe til når barnet er 

plassert i en annen kommune. Vi samarbeider med BUP, skole og lege i 

fosterhjemskommunen hvis det er behov for det. Vi har en god dialog med fosterforeldrene.» 

 

På spørsmål om hvor ofte barneverntjenesten foretar hjemmebesøk i fosterhjemmet svarer 

barnevernleder: «Vi prøver å gjennomføre hjemmebesøk i begynnelsen av året, før skolen 

slutter, en måned etter skolen er begynt for eksempel og på slutten av året. Vi gjennomfører 

minimum fire hjemmebesøk i året.» 

 

Barnevernskonsulent svarer slik på spørsmål om hvordan barneverntjenesten følger opp barn i 

fosterhjem: «Det er fire tilsyn i året fra oss og fire tilsyn fra oppnevnt tilsynsfører innad i 

kommunen. Ved fosterhjem i annen kommune har vi fire tilsyn og plasseringskommunen fire 

tilsyn. Så kan det være samarbeidsmøter med skole, BUP, PPT. Det er viktig å ha samtaler 

med barnet for å finne ut hvordan det har det og hvordan det ser på situasjonen. Vi skal også 

tilrettelegge for samvær.» 

 

Sektorleder oppvekst svarer følgende på spørsmål om hvordan kommunen arbeider med å 

føre tilsyn med barn i fosterhjem: 

 

«Det vet jeg litt om, men ikke så veldig mye. Vi har barn i fosterhjem i en annen kommune og 

vi har barn fra en annen kommune som har fosterhjem her. Vi fører tilsyn begge plassene. 

                                                 
10 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) 
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Der vi har barn i en annen kommune har vi fire besøk, hvor vi møter i en tverrfaglig gruppe, 

har hjemmebesøk og nær kontakt med hjemmet og kommuneledelsen/tjenesten. Det er det 

faste rutiner og avtaler på. Det samme gjelder oppfølgingen av fosterhjem her i kommunen. 

Ut fra mitt kjennskap har jeg funnet vår tjeneste forsvarlig.» 

 

Når det gjelder dokumentasjon av oppfølgingen av barn i fosterhjem får revisjonen opplyst at 

barneverntjenesten skriver referater fra tverrfaglige møter om hva som er gjort på skolen, 

hvordan det går med barnet og så videre. «Hvis vi får telefon fra fosterforeldrene blir det 

notert hvis det er noe av betydning», forteller barnevernleder.  

 

Barnevernskonsulent forteller at de har ansatt en person som foretar tilsyn av fosterhjem for 

barn som har en annen omsorgskommune og at de har retningslinjer for dette. Hun forteller 

videre at det skrives tilsynsrapport som legges i mappa av tilsynsfører, samt 

oppfølgingsrapport fra barneverntjenesten. 

På spørsmål om hvordan tilsynsrapporter blir fulgt opp av barneverntjenesten svarer 

barnevernleder: 

«Vi registrer tilsynsrapporter i Familia. Fosterforeldrene er flinke til å gi tilbakemeldinger. 

[…] Tilsynsrapportene finnes i mappene. Det er privatpersoner som fører tilsyn i kommunen. 

De som fører tilsyn bruker en standard sjekkliste utarbeidet av Bufetat.» 

 

Mappegjennomgang 

 

Revisjonen har gjennomgått mappen til et barn som er plassert i fosterhjem. I mappen var det 

dokumentert at det hadde vært to hjemmebesøk i fosterhjemmet i løpet av ett år. Revisjonen 

fant ikke dokumentasjon i mappen på at tilsynsrapportene fra tilsynsføreren var blitt fulgt opp 

av barneverntjenesten. 

 

Kommunens halvårsrapportering 

 

Bufdir har laget en indikator for barn i fosterhjem som ikke har fått oppfølging i tråd med 

lovkrav basert på kommunenes halvårsrapportering.11 Indikatoren viser andelen barn i 

fosterhjem som ikke har fått fire (eventuelt to i særlige tilfeller) oppfølgingsbesøk fra 

barneverntjenesten, blant barn under 18 år som har bodd i fosterhjem i over ett år og som 

kommunen har oppfølgings- og kontrollansvar for. 

 

Indikatoren viser ikke hvor mange oppfølgingsbesøk som er gjennomført. Dermed vil 

kommunen få brudd på lovkravet både dersom de ikke har gjennomført noen besøk overhodet 

siste år, dersom de kun har gjennomført ett eller to besøk, men også dersom de har 

gjennomført 3 besøk siste år og har planlagt det fjerde besøket uken etter 

rapporteringstidspunktet. 

 

Ifølge kommunens halvårsrapportering for 1. halvår 2019 var det ett barn som ikke hadde fått 

fire oppfølgingsbesøk fosterhjemmet. Per 1. halvår 2018 var det to barn som ikke hadde fått 

fire oppfølgingsbesøk fra barneverntjenesten.  

 

                                                 
11 https://www.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Barnevern_kommunemonitor/#/2018/kvalitet#barn-i-fosterhjem-

som-ikke-har-fatt-oppfolging-i-tråd-med-lovkrav-(2019) 
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Bufdir har en indikator som viser andelen barn som ikke har fått fire (eventuelt to i spesielle 

tilfeller) tilsynsbesøk fra fosterhjemskommunen, blant barn under 18 år som har bodd i 

fosterhjem i over ett år og som kommunen har tilsynsansvar for.12  Per 1. halvår 2019 var det 

ett barn som ikke hadde fått fire tilsynsbesøk fra Måsøy kommune. 

5.4.2 Vurderinger 

Barneverntjenesten skal følge opp og føre kontroll med barnets situasjon i fosterhjemmet, og 

herunder foreta de hjemmebesøk som kreves. Barneverntjenesten har ikke dokumentert at det 

er gjennomført minimum fire hjemmebesøk i året slik forskriften om fosterhjem krever.  

 

Kommunen skal som fosterhjemskommune føre tilsyn med barnets situasjon i fosterhjemmet, 

og herunder foreta de hjemmebesøk som kreves. Kommunen har ansatt en person til å foreta 

tilsyn av fosterhjem for barn som har en annen omsorgskommune. Ifølge kommunens 

halvårsrapportering for 1. halvår 2019 har det ikke vært gjennomført fire tilsynsbesøk i 

fosterhjemmet.  

 

Barneverntjenesten i omsorgskommunen skal følge opp rapporter fra tilsyn og umiddelbart 

sørge for å følge opp forhold som gir grunn til bekymring. I vår saksgjennomgang fant vi ikke 

dokumentasjon på at tilsynsrapporter fra tilsyn var blitt fulgt opp av barneverntjenesten. Det 

betyr ikke nødvendigvis at det ikke har vært oppfølging.  

 

 Konklusjon 

Revisjonens oppfatning er at barneverntjenestens oppfølging av barn med tiltak ikke er 

tilstrekkelig. Det er en alvorlig mangel at ikke alle barn med hjelpetiltak har en tiltaksplan, og 

at tiltaksplaner ikke blir evaluert regelmessig.  

 

Barneverntjenesten har ikke dokumentert at det er gjennomført hjemmebesøk i fosterhjem 

minimum fire ganger i året. Kommunen har ikke fulgt opp fosterhjem i tråd med lovkravet om 

fire tilsynsbesøk i året. 

 

                                                 
12 https://www.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Barnevern_kommunemonitor/#/2018/kvalitet#tilsynskrav-i-

fosterhjem-som-ikke-er-oppfylt-(2019) 
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6. KONKLUSJONER 

 Hvordan blir barneverntjenestens generelle oppgaver ivaretatt? 

Barneverntjenesten har styrket det forebyggende arbeidet og samarbeidet med andre 

offentlige organer, men det er rom for ytterligere forbedring på dette området. Det synes også 

å være rom for mer samarbeid med frivillige organisasjoner som arbeider med barn og unge.  

 Er saksbehandlingen i barneverntjenesten tilfredsstillende? 

Revisjonens konklusjon er at saksbehandlingen i barneverntjenesten ikke er fullt ut 

tilfredsstillende.  

 

Revisjonens undersøkelse viser at barneverntjenestens enkeltvedtak delvis er i samsvar med 

regelverket. Av de 10 undersøkte vedtakene var det 4 vedtak som ikke hadde opplysninger om 

klageadgang. 9 av 10 vedtak manglet opplysninger om retten til å se sakens dokumenter. Alle 

de undersøkte vedtakene viser til reglene som vedtaket bygger på, men innholdet i reglene 

gjengis ikke i vedtakene. 

 

Barnevernlovens krav til begrunnelse er bare delvis oppfylt. Av de undersøkte vedtakene er 

det få av disse som angir hva som er barnets synspunkt og hvordan barnets beste er vurdert. 

Ingen av de undersøkte vedtakene angir hvilken vekt barnets mening er tillagt.  

 

Barneverntjenesten gjennomgår de fleste meldingene innen fristen, men at det har 

forekommet fristbrudd de siste årene. I 2018 ble 12 av 14 meldinger gjennomgått innen fristen 

på en uke. Andelen fristbrudd i undersøkelsessaker har økt fra 0 prosent i 2018 til 60 prosent i 

første halvår 2019. 

 Følges barn med tiltak opp på en tilstrekkelig måte? 

Revisjonens oppfatning er at barneverntjenestens oppfølging av barn med tiltak ikke er 

tilstrekkelig. Det er en alvorlig mangel at ikke alle barn med hjelpetiltak har en tiltaksplan, og 

at tiltaksplaner ikke blir evaluert regelmessig.  

 

Barneverntjenesten har ikke dokumentert at det er gjennomført hjemmebesøk i fosterhjem 

minimum fire ganger i året. Kommunen har ikke fulgt opp fosterhjem i tråd med lovkravet om 

fire tilsynsbesøk i året. 
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7. ANBEFALINGER 

På bakgrunn av de funn og vurderinger revisjonen har gjort finner vi grunn til å komme med 

noen anbefalinger. Revisjonens anbefalinger er at kommunen bør: 

 

• Sørge for å etablere formelle rutiner for forebyggende arbeid og samarbeid med andre 

deler av forvaltningen 

• Sørge for å oppdatere og revidere de skriftlige saksbehandlingsrutinene 

• Sikre at alle enkeltvedtak er i samsvar med regelverket 

• Sikre at alle barn med hjelpetiltak har en tidsavgrenset tiltaksplan som blir evaluert 

• Sikre at det gjennomføres tilstrekkelig antall hjemmebesøk og tilsynsbesøk i 

fosterhjem 
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8. KILDER OG LITTERATUR  

Lovverk 

• Barnevernloven. Lov om barneverntjenester av 17. juni 1992 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-07-17-100?q=bvl  

• Forvaltningsloven. Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 10. februar 1967 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10?q=forvaltningsloven 

• Forskrift om fosterhjem av 18. desember 2003 nr. 1659 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-12-18-1659 

 

Veiledere/retningslinjer 

• Barne- og likestillingsdepartementets veileder Tiltaksplaner og omsorgsplaner i 

barneverntjenesten (Q-2006-1104) 

• Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets rundskriv Forebyggende innsats 

for barn og unge (Q-2013-16) 

 

Kommunale dokumenter 

• Måsøy kommune: Plan for arbeid med tidlig innsats i Måsøy kommune «Sammen om 

det viktigste» (udatert) 

• Måsøy kommune: Rutiner for enkeltvedtak (udatert) 

• Måsøy kommune: Internkontroll for barneverntjenesten – Melding (sist revidert 

31.08.09) 

• Måsøy kommune: Internkontroll for barneverntjenesten – Akuttiltak (sist revidert 

31.08.09) 

• Barne- ungdoms-, og familiedirektoratet (Bufdir): Tilsyn med barn i fosterhjem – 

Veileder 2015 

 

Nettadresser 

• https://bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Barnevern_kommunemonitor/#/2018 
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VEDLEGG 1: RÅDMANNENS KOMMENTARER 

I e-post fra sektorleder oppvekst, på vegne av rådmannen, framgår følgende svar på 

revisjonens anmodning om rådmannens uttalelse: 

 

Fra: Reneè Beate Andersen <rea@masoy.kommune.no>  

Sendt: onsdag 18. desember 2019 11:01 

Til: Marit Jørgensen Hauge <marit@vefik.no> 

Kopi: Odd-Børge Pedersen <Odd-Borge.Pedersen@masoy.kommune.no>; Vilde Vatn 

<vilde.vatn@masoy.kommune.no> 

Emne: SV: Forvaltningsrevisjonsrapport til høring  

 

Høringsuttalelse fra Måsøy kommune på forvaltningsrevisjonsrapporten Barneverntjenesten. 

 

Måsøy kommune tar rapporten til etterretning, og vil jobbe med anbefalingene fra revisjonen. 

Det er en sårbar tjeneste, og har vært det gjennom mange år. Måsøy kommune har startet en 

prosess for å få til et vertskommunesamarbeid med Hammerfest kommune, vedrørende 

barnevernstjenesten, og da vil også denne rapporten brukes som dokument for å vise behovet i 

tjenesten. Rådmannen skal gå i gang med et helhetlig internkontroll system som omfatter alle 

sektorer i kommunen. Dette skal være på plass våren 2020. Da vil det bla. være fokus på å 

etablere formelle rutiner for forebyggende arbeid og samarbeid med andre deler av 

forvaltningen og  skriftlige saksbehandlingsrutiner vil bli å oppdatert og revidert.  
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VEDLEGG 2: REVISJONSKRITERIER 

Problemstilling 1: Hvordan blir barneverntjenestens generelle oppgaver 

ivaretatt?  
 

Det følger av barnevernloven (bvl.) § 3-1 at kommunen skal følge nøye med i de forhold barn 

lever under, og har ansvar for å finne forbyggende tiltak med hensyn til omsorgssvikt og 

adferdsproblemer. Barneverntjenesten har et spesielt ansvar for å søke å avdekke problemer så 

tidlig at varige problemer kan unngås, samt sette inn tiltak i forhold til dette.  

 

Barneverntjenesten skal samarbeide med andre sektorer og forvaltningsorganer om lovpålagte 

oppgaver, og medvirke til at barns interesser ivaretas av andre offentlige organer, jf. bvl. § 3-

2. Godt forebyggende arbeid vil ofte forutsette samarbeid på tvers av ulike fagområder og 

forvaltningsnivå.13 Det er viktig at det blir laget rutiner og systemer som gjør det enkelt å 

samarbeide. Både politiske og administrative ledere har et ansvar for å tilrettelegge for gode 

samarbeidsformer, å sette av tilstrekkelige ressurser og å få til effektive samarbeidslinjer.14  

 

Barneverntjenesten bør også samarbeide med frivillige organisasjoner som arbeider med barn 

og unge, jf. bvl. § 3-3. Ifølge forarbeidene til barnevernloven vil det i praksis være aktuelt å 

samarbeide om forebyggende tiltak.15 

 

Barneverntjenesten har en plikt til å utarbeide en individuell plan for barn med behov for 

langvarige og koordinerte tiltak eller tjenester dersom det anses nødvendig for å skape et 

helhetlig tilbud for barnet, og det foreligger samtykke, jf. bvl. § 3-2 a. 

 

På bakgrunn av det som er nevnt ovenfor kan det utledes følgende revisjonskriterier: 

 

• Barneverntjenesten skal ha rutiner for forebyggende arbeid 

• Barneverntjenesten skal samarbeide med andre deler av forvaltningen og medvirke til 

at barns interesser ivaretas også av andre offentlige organer 

• Barneverntjenesten bør samarbeide med frivillige organisasjoner som arbeider med 

barn og unge 

• Det skal utarbeides en individuell plan for barn med behov for langvarige og 

koordinerte tiltak dersom det er nødvendig  

  

                                                 
13 Jf. Rundskriv Q-2013 pkt. 4. 
14 Jf. Rundskriv Q-2013 pkt. 1. 
15 Ot.prp. nr. 44 (1991-1992) s. 106. 
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Problemstilling 2: Er saksbehandlingen i barneverntjenesten 

tilfredsstillende?  

 

Barnevernloven kapittel 6 inneholder generelle regler om saksbehandlingen. 

Forvaltningsloven (fvl.) gjelder med de særregler som er fastsatt i barnevernloven, jf. bvl. § 6-

1. Avgjørelser som gjelder ytelser og tjenester etter barnevernloven regnes som enkeltvedtak.  

 

Med en tilfredsstillende saksbehandling siktes det til at barnevernet har gode rutiner for 

arbeidet og at saksbehandlingsreglene i barnevernloven og forvaltningsloven blir fulgt.  

Barnevernloven har en rekke bestemmelser om tidsfrister i saksbehandlingen (bvl. §§ 4-2, 4-

3, 6-7 a og 6-9). Forvaltningsloven stiller blant annet krav om at vedtak skal grunngis og krav 

til innholdet i begrunnelsen (fvl. §§ 24, 25).  

 

Det er et grunnleggende prinsipp at barn har rett til å bli hørt i saker som gjelder dem. Det 

følger av barnevernloven § 6-3 at barn som er fylt 7 år, og yngre barn som er i stand til å 

danne seg egne synspunkter, skal informeres og gis anledning til å uttale seg før det treffes 

avgjørelse i sak som berører ham eller henne. Barnets mening skal tillegges vekt i samsvar 

med barnets alder og modenhet. Det skal fremgå av vedtaket hva som er barnets synspunkt, 

og hvilken vekt barnets mening er tillagt, jf. bvl. § 6-3 a. Det skal også fremgå av vedtaket 

hvordan barnets beste er vurdert.  

 

Etter barnevernloven § 4-2 skal barneverntjenesten snarest, og senest innen en uke, 

gjennomgå innkomne meldinger og vurdere om meldingen skal følges opp med undersøkelser 

etter bvl. § 4-3. Henleggelse av meldingen uten undersøkelse skal begrunnes skriftlig.  

 

Den som sender melding til barneverntjenesten skal få tilbakemelding innen tre uker etter at 

meldingen ble mottatt, jf. bvl. § 6-7 a. Dersom det er åpnet undersøkelsessak, skal 

barneverntjenesten gi melder som omfattes av bvl. § 6-4 annet og tredje ledd, ny 

tilbakemelding om at undersøkelsen er gjennomført innen tre uker etter at undersøkelsen er 

gjennomført. Den nye tilbakemeldingen skal inneholde opplysninger om hvorvidt saken er 

henlagt eller om barneverntjenesten følger opp saken videre, jf. bvl. § 6-7 a tredje ledd.  

 

Dersom det er rimelig grunn til å anta at det foreligger forhold som kan gi grunnlag for 

hjelpetiltak eller omsorgsovertakelse, skal barneverntjenesten snarest og senest innen tre 

måneder undersøke forholdet, jf. bvl. § 4-3 og § 6-9. I særlige tilfeller kan fristen være seks 

måneder. 

 

På bakgrunn av det som er nevnt ovenfor kan det utledes følgende revisjonskriterier: 

 

• Barneverntjenestens enkeltvedtak skal være i samsvar med regelverket 

• Det skal fremgå av vedtaket hva som er barnets synspunkt, hvilken vekt barnets 

mening er tillagt og hvordan barnets beste er vurdert 

• Barneverntjenesten skal senest innen en uke gjennomgå innkomne meldinger og 

vurdere om meldingen skal følges opp med undersøkelser 

• Den som har sendt melding til barneverntjenesten skal få tilbakemelding innen tre 

uker etter at meldingen ble mottatt 

• Undersøkelse skal gjennomføres senest innen tre måneder 
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Problemstilling 3: Følges barn med tiltak opp på en tilstrekkelig måte?  
 

Når barnet på grunn av forholdene i hjemmet eller av andre grunner har et særlig behov for 

det, skal barneverntjenesten sørge for å sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien, jf. bvl. 

§ 4-4 annet ledd. Barnevernloven kapittel 4 regulerer særlige tiltak som barneverntjenesten 

kan iverksette med sikte på å bedre situasjonen for det enkelte barn.  

 

Problemstillingen gjelder barneverntjenestens oppfølging av barn med tiltak. Med tiltak 

menes her både hjelpetiltak (bvl. § 4-4) og omsorgstiltak (bvl. § 4-12). Oppfølging og tilsyn 

med barn i fosterhjem er regulert i egen forskrift om fosterhjem med hjemmel i bvl. § 4-22 

fjerde ledd.  

 

Barnevernloven opererer med to ulike begreper for planer; tiltaksplaner og omsorgsplaner. I 

det følgende behandles disse hver for seg fordi planene har ulike formål og ulike funksjoner. 
 

 

Hjelpetiltak og tiltaksplaner 

 

Barneverntjenesten skal utarbeide en tidsavgrenset tiltaksplan når hjelpetiltak vedtas, jf. bvl. § 

4-5. Barneverntjenesten skal følge nøye med på hvordan det går med barnet og foreldrene. 

Det skal vurderes om hjelpen er tjenlig eller om det er nødvendig med andre tiltak eller 

grunnlag for omsorgsovertakelse. Tiltaksplanen skal evalueres regelmessig. Et viktig formål 

med planen er å sikre barneverntjenestens oppfølging av de hjelpetiltak som er iverksatt. 

 

Ifølge Barne- og likestillingsdepartementets veileder «Tiltaksplaner og omsorgsplaner i 

barneverntjenesten» skal tiltaksplanen foreligge samtidig som vedtaket, og det bør fremgå av 

vedtaket at tiltaksplan er utarbeidet.  

 

Noen barn har flere tiltak fra barneverntjenesten. Hvert barn skal imidlertid kun ha én 

tiltaksplan. Dette innebærer at samtlige tiltak skal omfattes av samme tiltaksplan. Tiltak som 

kommer til på et senere tidspunkt skal innarbeides i den eksisterende tiltaksplanen og støtte 

opp under planens målsettinger. Tiltaksplanen skal tydeliggjøre hva som er barnets særlige 

behov og hvordan disse behovene skal imøtekommes.16 

 

Veilederen om tiltaksplaner og omsorgsplaner skal være et praktisk hjelpeverktøy som 

barneverntjenesten kan benytte seg av i sin daglige virksomhet. I veilederen presenteres en 

struktur for tiltaksplaner med en oversikt over de grunnleggende elementene som samlet 

utgjør planen.17 Disse grunnleggende elementene er følgende: 

 

- Situasjonsbeskrivelse       

- Målbeskrivelse                  

- Tiltaksbeskrivelse             

- Tidsperspektiv                 

- Evaluering             

             

På bakgrunn av det som er nevnt ovenfor kan det utledes følgende revisjonskriterier: 

 

                                                 
16 Se veileder «Tiltaksplaner og omsorgsplaner i barneverntjenesten» s. 8 og 10. 
17 Veilederen s. 13. 



Måsøy kommune, 2017-2020, Barneverntjenesten 

 

 

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS  Side 31   

• For alle barn med hjelpetiltak skal barneverntjenesten utarbeide en tidsavgrenset 

tiltaksplan når hjelpetiltak vedtas 

• Tiltaksplanen skal evalueres regelmessig 

• Tiltaksplanen skal ha et tilfredsstillende innhold 

 

Omsorgstiltak og omsorgsplaner 

 

Dersom det er nødvendig ut fra den situasjonen barnet befinner seg i kan barneverntjenesten 

overta omsorgen for barnet, og plassere barnet i fosterhjem eller institusjon etter 

barnevernloven § 4-12. Det er fylkesnemnda som treffer vedtak om omsorgsovertakelse. Etter 

omsorgsovertakelsen har barnevernet et løpende og helhetlig ansvar for oppfølgingen av 

barnet, herunder et ansvar for å følge utviklingen til barnet og foreldrene, jf. barnevernloven § 

4-16. 

 

Barneverntjenesten plikter å utarbeide en omsorgsplan for barn under barneverntjenestens 

omsorg. Ifølge barnevernloven § 4-15 tredje ledd skal det allerede ved omsorgsovertakelsen 

vedtas en foreløpig plan for barnets omsorgssituasjon. Senest to år etter fylkesnemndas vedtak 

skal barneverntjenesten vedta en endelig plan for barnets fremtidige omsorgssituasjon som 

ikke kan endres uten at forutsetningene for den er falt bort. Barneverntjenesten skal altså 

utarbeide to omsorgsplaner; en foreløpig omsorgsplan når omsorgsovertakelsen vedtas og en 

endelig omsorgsplan senest to år etter at barnet ble tatt under omsorg.  

 

I Barne- og likestillingsdepartementets veileder er omsorgsplaner beskrevet slik: 

 

«Omsorgsplanen skal formidle barneverntjenestens plan for barnets fremtid når det gjelder 

hvor barnet skal bo og vokse opp, og når det gjelder barnets relasjon og kontakt med sin 

familie. I tillegg skal omsorgsplanen tydeliggjøre om barnet har særlige behov som må følges 

opp. Omsorgsplanen, og særlig da planen for barnets fremtidige omsorgssituasjon, har et 

langsiktig perspektiv.»18 

 

Omsorgsplanenes formål er først og fremst å avklare barneverntjenestens intensjoner og 

formål med plasseringen. De er dermed ikke direkte handlingsanvisende ved å konkretisere 

hvilke innsatser som må iverksettes for å nå spesifikke mål, slik tiltaksplaner gjør.  

 

Selv om barneverntjenesten ikke er pålagt i barnevernloven å legge fram utkast til foreløpig 

omsorgsplan for fylkesnemnda, er en slik praksis anbefalt.19 I veilederen om tiltaksplaner og 

omsorgsplaner i barneverntjenesten beskrives strukturen for omsorgsplanene slik: 

 

Plan for barnets foreløpige omsorgssituasjon: 

- Situasjonsbeskrivelse 

- Varighet/forutsetninger for tilbakeføring 

- Plasseringssted 

- Intensjon for kontakt og samvær med foreldre/familie 

- Barnets særlige behov over tid 

- Evaluering 

 

Plan for barnets fremtidige omsorgssituasjon: 

                                                 
18 Veilederen s. 31. 
19 Veilederen s. 35. 
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- Situasjonsbeskrivelse 

- Varighet 

- Plasseringssted/bosted 

- Intensjon for kontakt og samvær med foreldre/familie 

- Barnets særlige behov over tid 

 

Plan for barnets fremtidige omsorgssituasjon, som her benevnes som «endelig omsorgsplan», 

har i hovedsak samme struktur som foreløpig omsorgsplan, men et enda klarere overordnet og 

langsiktig formål enn den foreløpige planen. Planens hovedintensjon er å sikre stabilitet og 

forutsigbarhet for barnet. Planen skal forelegges Fylkesnemnda for eventuell uttalelse. 

Fylkesnemnda skal ikke godkjenne planen, men påse at dens innhold er i tråd med nemndas 

vedtak og premissene for vedtaket.20 

 

På bakgrunn av det som er nevnt ovenfor kan det utledes følgende revisjonskriterier: 

 

• Det skal vedtas en foreløpig omsorgsplan ved omsorgsovertakelse  

• Det skal vedtas en endelig omsorgsplan senest to år etter fylkesnemndas vedtak om 

omsorgsovertakelse 

• Omsorgsplanene skal ha et tilfredsstillende innhold 

 

Oppfølging, kontroll og tilsyn av barn i fosterhjem 

 

Barneverntjenesten i omsorgskommunen21 skal følge opp og føre kontroll med hvert enkelt 

barns situasjon i fosterhjemmet, jf. forskrift om fosterhjem § 7 første ledd. Det skal blant 

annet ses hen til barnets tiltaksplan eller plan for barnets omsorgssituasjon. Fosterforeldrene 

skal få nødvendig råd og veiledning i forbindelse med plasseringen av det enkelte barn så 

lenge plasseringen varer, jf. forskriften § 7 annet ledd. For å oppfylle dette ansvaret skal 

barneverntjenesten besøke fosterhjemmet så ofte som nødvendig, men minimum 4 ganger i 

året.22  

 

Fosterhjemskommunen23 har plikt til å føre tilsyn med hvert enkelt barn i fosterhjem fra 

plasseringstidspunktet til barnet fyller 18 år, jf. forskriften § 8 første ledd. Det skal klart 

fremgå av fosterhjemskommunens delegasjonsreglement hvilken instans i kommunen som 

skal føre tilsynet. Det skal føres tilsyn med at barnet får forsvarlig omsorg i fosterhjemmet og 

at de forutsetninger som ble lagt til grunn for plasseringen blir fulgt opp, jf. § 8 annet ledd. 

Tilsynet omfatter også at barnets etniske, religiøse, kulturelle og språklig bakgrunn blir 

ivaretatt på en hensiktsmessig måte, herunder samiske barns rett til å ivareta språk og kultur.  

 

Fosterhjemskommunen og omsorgskommunen kan inngå avtale om at barneverntjenesten i 

omsorgskommunen skal ha ansvaret for at det blir ført tilsyn, jf. § 8 tredje ledd. En slik avtale 

må være skriftlig og barneverntjenesten i omsorgskommunen plikter å melde fra til 

barneverntjenesten i fosterhjemskommunen om eventuelle misforhold i fosterhjemmet. 

 

                                                 
20 Veilederen s. 38 
21 Omsorgskommunen er den kommunen som har reist barnevernssaken og som har ansvaret for gjennomføring, 

oppfølging og kontroll av tiltaket etter bvl. § 4-8, samt for utgiftene forbundet med tiltaket. 
22 Barneverntjenesten kan vedta at antall besøk skal reduseres til minimum 2 ganger i året for barn som har vært 

plassert i fosterhjem i mer enn 2 år dersom forholdene i fosterhjemmet vurderes som gode, jf. § 7 tredje ledd. 
23 Fosterhjemskommunen er den kommunen der fosterhjemmet ligger. 
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Tilsyn med barnet skal skje så ofte som nødvendig for å oppfylle formålet med tilsynet, men 

minimum 4 ganger i året, jf. forskriften § 9 første ledd. Dersom fosterhjemskommunen 

vurderer forholdene i fosterhjemmet som gode, og barnet samtykker, kan 

fosterhjemskommunen vedta at tilsynet skal reduseres til minimum 2 ganger i året for barn 

som er fylt 15 år og som har vært plassert i fosterhjemmet i mer enn 2 år. Barneverntjenesten i 

omsorgskommunen skal samtykke før slikt vedtak fattes. 

 

Fosterhjemskommunen skal sikre at den som fører tilsyn er egnet for oppgaven og har en 

tilstrekkelig uavhengig funksjon overfor barneverntjenesten og fosterforeldrene, jf. forskriften 

§ 8 fjerde ledd. Det fremgår av forskriften § 9 fjerde ledd at den som fører tilsyn skal 

utarbeide rapport etter hvert tilsyn. Rapporten skal gi en vurdering av barnets situasjon i 

fosterhjemmet. I rapporten skal det også fremgå om det har vært samtaler med barnet, 

hvordan barnet er gitt mulighet til å uttrykke sine synspunkter, hva barnet har formidlet og om 

det bør innhentes ytterligere informasjon fra miljøer som barnet er i. Rapporten skal 

umiddelbart sendes fosterhjemskommunen.  

 

Etter forskriften § 9 femte ledd skal fosterhjemskommunen kontrollere at rapporten fra 

tilsynet gir tilstrekkelig informasjon til at formålet med tilsynet må anses ivaretatt. Dersom 

rapporten har mangler, skal den som fører tilsyn skrive tilleggsrapport, og om nødvendig 

foreta supplerende vurderinger. Endelig rapport som er godkjent av fosterhjemskommunen 

skal umiddelbart videresendes til barneverntjenesten i omsorgskommunen, og i kopi til 

barneverntjenesten i fosterhjemskommunen. Når rapporten viser alvorlige mangler i barnets 

omsorgssituasjon skal fosterhjemskommunen sende kopi av rapporten til fylkesmannen.  

 

Barneverntjenesten i omsorgskommunen skal følge opp rapporten og umiddelbart sørge for å 

følge opp forhold som gir grunn til bekymring, jf. forskriften § 9 sjette ledd. 

Fosterhjemskommunen skal ved etterfølgende tilsyn kontrollere at forholdene er fulgt opp.  

 

På bakgrunn av det som er nevnt ovenfor kan det utledes følgende revisjonskriterier: 

 

• Barneverntjenesten skal følge opp og føre kontroll med barnets situasjon i 

fosterhjemmet, og herunder foreta de hjemmebesøk som kreves  

• Kommunen skal som fosterhjemskommune føre tilsyn med barnets situasjon i 

fosterhjemmet, og herunder foreta de hjemmebesøk som kreves 

• Barneverntjenesten i omsorgskommunen skal følge opp rapporter fra tilsyn og 

umiddelbart sørge for å følge opp forhold som gir grunn til bekymring 
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Tabell 1: Koblingsskjema - Revisjonskriterier 

Problemstillinger Revisjonskriterier Kilder til 

revisjonskriterier 

Hvordan blir 

barneverntjenestens 

generelle oppgaver 

ivaretatt? 

• Barneverntjenesten skal ha rutiner for forebyggende 

arbeid 

• Barneverntjenesten skal samarbeide med andre deler 

av forvaltningen og medvirke til at barns interesser 

ivaretas 

• Barneverntjenesten bør samarbeide med frivillige 

organisasjoner som arbeider med barn og unge 

• Det skal utarbeides en individuell plan for barn med 

behov for langvarige og koordinerte tiltak dersom det 

er nødvendig  

Barnevernloven § 3-1 

 

Barnevernloven § 3-2 

 

Barnevernloven § 3-3 

 

 

Barnevernloven § 3-2 a 

 

Er 

saksbehandlingen i 

barneverntjenesten 

tilfredsstillende? 

 

 

• Barneverntjenestens enkeltvedtak skal være i 

samsvar med regelverket 

• Det skal fremgå av vedtaket hva som er barnets 

synspunkt, hvilken vekt barnets mening er tillagt og 

hvordan barnets beste er vurdert 

• Barneverntjenesten skal senest innen en uke 

gjennomgå innkomne meldinger og vurdere om 

meldingen skal følges opp med undersøkelser 

• Undersøkelse skal gjennomføres senest innen tre 

måneder 

• Barneverntjenesten skal gi tilbakemelding til den 

som har sendt melding til barneverntjenesten innen 

tre uker etter at meldingen ble mottatt 

Barnevernloven § 6-1 

Forvaltningsloven §§ 16, 

17, 18, 24, 25 og § 27 

Barnevernloven §§ 6-3, 6-

3 a 

 

Barnevernloven § 4-2 

Barnevernloven §§ 4-3 og 

6-9 

 

Barnevernloven § 6-7 a 

 

 

Følges barn med 

tiltak opp på en 

tilstrekkelig måte? 

 

• For alle barn med hjelpetiltak skal 

barneverntjenesten utarbeide en tidsavgrenset 

tiltaksplan når hjelpetiltak vedtas 

• Tiltaksplanen skal evalueres regelmessig 

• Tiltaksplanen skal ha et tilfredsstillende innhold 

• Det skal vedtas en foreløpig omsorgsplan ved 

omsorgsovertakelse 

• Det skal vedtas en endelig omsorgsplan senest to år 

etter fylkesnemndas vedtak  

• Omsorgsplanene skal ha et tilfredsstillende innhold 

• Barneverntjenesten skal følge opp og føre kontroll 

med barnets situasjon i fosterhjemmet, og herunder 

foreta de nødvendige hjemmebesøk 

• Kommunen skal som fosterhjemskommune føre 

tilsyn med barnets situasjon i fosterhjemmet 

• Barneverntjenesten i omsorgskommunen skal følge 

opp rapporter fra tilsyn og umiddelbart sørge for å 

følge opp forhold som gir grunn til bekymring 

Barnevernloven § 4-5 

Barne- og 

likestillingsdepartementets 

veileder «Tiltaksplaner og 

omsorgsplaner i 

barneverntjenesten» s. 13 

 

Barnevernloven § 4-15 

tredje ledd 

 

Forskrift om fosterhjem § 

7 

 

Forskrift om fosterhjem § 

8 

 

Forskrift om fosterhjem § 

9 
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VEDLEGG 3: METODE OG GJENNOMFØRING 

Generelt om forvaltningsrevisjon 
 
Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave. Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre 

systematiske vurderinger av kommunens/fylkeskommunens økonomi, produktivitet, 

måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets/fylkestingets vedtak og forutsetninger.  

Herunder om: 

a) forvaltningen bruker ressurser til å løse oppgaver som samsvarer med 

kommunestyrets/fylkestingets vedtak og forutsetninger,  

b) forvaltningens ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til målene som er satt på 

området,  

c) regelverket etterleves,  

d) forvaltningens styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige,  

e) beslutningsgrunnlaget fra administrasjonen til de politiske organer samsvarer med offentlige 

utredningskrav,  

f) resultatene i tjenesteproduksjonen er i tråd med kommunestyrets eller fylkestingets forutsetninger 

og/ eller om resultatene for virksomheten er nådd.  

 

Formålet med forvaltningsrevisjon er å bidra til: 

• økt produktivitet, effektivitet og måloppnåelse  

• at kommunal virksomhet drives i samsvar med regelverket  

• å skaffe fram informasjon som gir grunnlag for kommunestyrets/fylkestingets tilsyn med 

forvaltningen   

 

Det er kontrollutvalget i den enkelte kommune/fylkeskommune som skal påse at 

kommunens/fylkeskommunens virksomhet årlig blir gjenstand for forvaltningsrevisjon. 

Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden utarbeide en plan for gjennomføring av 

forvaltningsrevisjon, som skal vedtas av kommunestyret/fylkestinget.  

 

Det er kommunens/fylkeskommunens revisor som gjennomfører selve forvaltningsrevisjonen. 

Utførelsen skal skje i tråd med god kommunal revisjonsskikk, herunder RSK 001 Standard for 

forvaltningsrevisjon (vedtatt av styret i Norges kommunerevisorforbund).  

 

Sluttproduktet i hver forvaltningsrevisjon er en rapport som oversendes til behandling i 

kommunens/fylkeskommunens kontrollutvalg. Kontrollutvalget rapporterer videre til 

kommunestyret/fylkestinget om de gjennomførte prosjektene.  

 

Bestilling fra kontrollutvalget 
 

Revisor må gjennomføre forvaltningsrevisjonen i samsvar med kontrollutvalgets bestilling.24 

 

Undersøkelsen er gjennomført på bakgrunn av følgende hovedproblemstillinger vedtatt av 

kontrollutvalget 30. oktober 2018 (sak 13/2018): 

                                                 
24 RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon, pkt. 10. 
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1. Hvordan blir barneverntjenestens generelle oppgaver ivaretatt? 

 

2. Er saksbehandlingen i barneverntjenesten tilfredsstillende? 

 

3. Følges barn med tiltak opp på en tilstrekkelig måte? 

 

 

Oppstart 
 

Revisor skal sende oppstartsbrev til administrasjonssjefen så tidlig som mulig i prosjektet.25 

 

Oppstartsbrev og prosjektplan ble sendt til rådmannen 7. februar 2019. Rådmannen utpekte 

sektorleder oppvekst Roy Arne Møller til kontaktperson for prosjektet. Det ble ikke avholdt 

oppstartsmøte. 

 

Datainnsamling 
 

Revisor må innhente data i tilstrekkelig omfang til å kunne gjøre vurderinger og svare på 

problemstillingen(e) i undersøkelsen. Eksempler på metoder som kan benyttes er intervju, 

spørreskjema, observasjon, dokumentanalyse, statistiske analyser, regnskapsanalyse og 

systemanalyse.26 I den grad det er tjenlig, bør det benyttes flere metoder for innsamling av 

data (data- og metodetriangulering). 

 

Nedenfor redegjør vi nærmere for de metoder for innsamling av data som er benyttet i denne 

undersøkelsen. 

 

For å besvare hovedproblemstillingene har vi gjennomgått barneverntjenestens skriftlige 

rutiner og dokumentmaler på området, vi har intervjuet personer som er involvert i eller har 

kjennskap til barneverntjenestens praksis og vi har gjennomgått et utvalg av brukermapper. I 

tillegg har vi analysert KOSTRA-tall og kommunens halvårsrapportering til Fylkesmannen. 

Vi vurderer det slik at de innsamlede dataene gir et godt grunnlag for å trekke konklusjoner 

og komme med anbefalinger om forbedringer.  

  

Vi har intervjuet barnevernleder, barnevernskonsulent og sektorleder oppvekst. Intervjuene og 

mappegjennomgang ble gjennomført på rådhuset i perioden 5. – 6. mars 2019. På grunn av at 

barneverntjenestens system var nede i denne perioden fikk vi ikke fullført 

mappegjennomgangen. Den resterende datainnsamlingen ble gjennomført 9. april 2019. Alle 

som ble intervjuet samtykket til at vi kunne gjøre lydopptak. 

 

Gyldighet og pålitelighet 

 

I valg av metode må revisor sikre dataens relevans (gyldighet/validitet) i forhold til 

problemstillingen(e).27 Datainnsamlingen må gjennomføres på en måte som sikrer dataens 

pålitelighet (reliabilitet). 

 

                                                 
25 RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon, pkt. 13. 
26 RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon, pkt. 26.  
27 RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon, pkt. 27. 
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Gyldigheten av dataene (relevans) er sikret ved at all datainnsamling er gjort med 

utgangspunkt i revisjonskriteriene. Dette gjelder både hvilke dokumenter vi har innhentet, 

hvem vi har intervjuet og hvilke spørsmål vi har stilt. Alle innsamlede data er gruppert etter 

revisjonskriteriene.  

  

Dataenes pålitelighet er sikret ved at vi så langt det har vært mulig har intervjuet flere 

personer med overlappende kunnskap om emnet som undersøkes. De dokumenter vi har 

gjennomgått er kommunens interne dokumenter, som i utgangspunktet må anses å inneholde 

pålitelige data. Dersom det har vært usikkerhet knyttet til noen av dataene som er presentert er 

dette påpekt i vurderingen. 

 

Verifisering 
 

Data som er innsamlet ved hjelp av intervju skal som hovedregel verifiseres.28 Referat fra 

intervjuene er sendt til alle vi har gjennomført intervju med. De mottatte tilbakemeldingene 

går på mindre forhold, som vi har tatt hensyn til i sin helhet. 

 

Rapportutkast ble sendt på verifisering til rådmann Odd-Børge Pedersen 11. november 2019. 

Revisjonen har ikke mottatt noen tilbakemeldinger på verifiseringsutgaven av rapporten. 

 

Intern kvalitetssikring 
 

Utføring av forvaltningsrevisjon skal kvalitetssikres.29 Kvalitetssikringen skal sikre at 

undersøkelsen og rapporten har nødvendig faglig og metodisk kvalitet. Videre må det sikres at 

det er konsistens mellom bestilling, problemstillinger, revisjonskriterier, data, vurderinger og 

konklusjoner. 

 

Forvaltningsrevisor Marit Jørgensen Hauge har vært prosjektleder. Forvaltningsrevisor Bård 

Larsson har vært prosjektmedarbeider og har kvalitetssikret prosjektplanen. Rapporten er 

kvalitetssikret av Cicel T. Aarrestad. 

 

Høring 
 

Administrasjonssjefen skal gis anledning til å gi uttrykk for sitt syn på de forhold som fremgår 

av rapporten.30 Høringssvaret skal vedlegges rapporten som går til behandling i 

kontrollutvalget. 

 

Rapporten ble sendt på høring til rådmannen 3. desember 2019. Revisjonen mottok 

høringsuttalelse fra sektorleder oppvekst, Reneè Beate Andersen, på vegne av rådmannen 18. 

desember 2019. Høringsuttalelsen fremgår av vedlegg 1.  

 

                                                 
28 RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon, pkt. 29. 
29 RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon, pkt. 45. 
30 RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon, pkt. 16. 
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1 RAMMER OG BEGRENSNINGER FOR FINANS- OG 

GJELDSFORVALTNINGEN 

1.1 HJEMMEL 
Forvaltningen skal være i henhold til dette reglement, lov om kommuner og fylkeskommuner av 22. 

juni 2018, § 14-13 og forskrift om garantier og finans- og gjeldsforvaltning i kommuner og 

fylkeskommuner fastsatt av KMD 18. november 2019. 

Dette reglementet er vedtatt av kommunestyret den 24.09.2020. Reglementet skal vedtas minst en 

gang i hver kommunestyreperiode eller ved behov. 

Dette reglementet erstatter alle tidligere regler og instrukser som kommunestyret eller annet politisk 

organ har vedtatt for Måsøy kommunes finans- og gjeldsforvaltning. 

1.2 HENSIKT MED REGLEMENTET 
Hensikten med reglementet er å gi rammer og retningslinjer for hvordan kommunens finans- og 

gjeldsforvaltning skal skje ved å definere det risikonivå som er akseptabelt for plassering av likvide 

midler og opptak av lån. 

1.3 OVERORDNET FINANSIELL STRATEGI - MÅLSETTING 
Hovedmålsettingen for kommunens finans- og gjeldsforvaltning er at den skal sikre en stabil 

finansiering av kommunens virksomhet. Det primære mål skal være å sikre at kommunen til enhver 

tid er likvid, betalingsdyktig og lite eksponert for risiko. Kommunen skal ha en lav risikoprofil med 

fokus på å redusere i hvilken grad svingninger i finansmarkedene vil påvirke kommunens finansielle 

stilling. 

Kommunen skal unngå selskaper, forbindelser og verdipapirer der forretningsidé og etisk standard 

kommer i konflikt med statens pensjonsfond etiske retningslinjer. Dette gjelder forhold som knyttes til 

barn som arbeidskraft, brudd på menneskerettigheter, miljø- og klimaforurensning, våpenindustri og 

aktivitet som bryter med norsk - eller eget lands - lovgivning. 

Forvaltningen av langsiktige midler vil kunne ha budsjettmessige effekter, og være utslagsgivende for 

kommunens velferdstjenester på kort sikt. For eksempel dersom tap på finansplasseringer innebærer 

regnskapsmessig merforbruk og krav til inndekning i påfølgende år, eller dersom tap på 

finansplasseringer ikke er innarbeidet i kommunens eller fylkeskommunens årsbudsjett. Dette 

innebærer at det vil kunne være nødvendig at kommuner, i den grad kommunen har midler som 

forvaltes langsiktig og som er utsatt for markedssvingninger, innretter sin økonomiforvaltning slik at 

det finnes buffere (fondsmidler) som kan benyttes til å skjerme tjenesteproduksjonen for negative 

verdiendringer på plasseringene. 

Måsøy kommune skal til enhver tid ha et disposisjonsfond som skal være en buffer for å møte 

uforutsette tap på finansplasseringer og økte utgifter som følge av renteøkninger. Dette fondet skal 

minst utgjøre det beløpet som sist beregnet «stresstest» viser er mulig tap. 
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1.4 FULLMAKTER 
Kommunedirektøren, eller den/de kommunedirektøren utpeker, forestår den løpende finans- og 

gjeldsforvaltningen på vegne av kommunestyret. Kommunedirektøren har også fullmakt til å skifte 

forvaltere når det er naturlig. 

1.5 RAMMER FOR REGLEMENTET 
Kommunen skal ikke ta vesentlig finansiell risiko i sin finans- og gjeldsforvaltning og det skal være: 

• Balanse mellom avkastning, risiko og likviditet 

• Samsvar mellom kompleksiteten i investeringsproduktene og kommunens egen kunnskap om 

finansforvaltning. 

1.6 ADMINISTRATIVE RUTINER 
Kommunedirektøren skal etablere administrative rutiner som sørger for at finans- og 

gjeldsforvaltningen utøves i tråd med reglementet, gjeldende lover og forskrift om garantier og finans- 

og gjeldsforvaltning i kommuner og fylkeskommuner fastsatt av KMD 18. november 2019. 

1.7 KVALITETSSIKRING AV REGLEMENTET OG ADMINISTRATIVE RUTINER 
Finans- og gjeldsreglementet og de administrative rutinene er kvalitetssikret av kommunerevisjonen, 

som er uavhengig instans. 

1.8 HÅNDTERING AV AVVIK 
Finansreglementet er utformet slik at det skal kunne utøves både i gode og dårlige økonomiske tider. 

Dersom det skulle oppstå en situasjon der finansforvaltningen bryter de rammer og begrensninger 

som er fastsatt i finansreglementet skal følgende rutiner følges: 

• Kommunedirektøren skal orientere kommunestyret så snart som mulig om årsak og 

konsekvens, samt foreslå korrigerende tiltak. 

1.9 RAPPORTERING TIL KOMMUNESTYRET 
Avvik fra dette reglementet skal rapporteres straks. 

Kommunedirektøren skal minst to ganger i året legge fram rapporter for formannskap og 

kommunestyret som viser status for finans- og gjeldforvaltningen, herunder en beskrivelse og 

vurdering av kommunens finansielle risiko. 

Denne rapporten legges fram i samme sak som økonomirapporten per 1. og 2. tertial. I tillegg skal 

kommunedirektøren etter årets utgang legge fram en rapport for kommunestyret som viser 

utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året. Denne rapporten tas inn i kommunens 

årsmelding. 

Rapporteringen skal inneholde en beskrivelse og vurdering av ledig likviditet og andre midler beregnet 

for driftsformål, langsiktige finansielle aktiva og gjeldsporteføljen og øvrige finansieringsavtaler 

herunder: 

• Sammensetningen av aktiva og passiva  

• Markedsverdi, samlet og fordelt på de ulike typer aktiva og passiva 
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• Løpetid for passiva, og om verdien av lån som forfaller og som må refinansieres innen 12 

måneder 

• Løpetid på aktiva og passiva 

• Vesentlige markedsendringer/endringer i risikoeksponering samt en vurdering av dette 

• Avvik fra finansreglementet og korreksjoner 

• Markedsrenter og egne rentebetingelser 

• Stresstest/verdiendring: Norske aksjer faller med 30 prosent, internasjonale aksjer faller med 

20 prosent og en renteøkning (parallelle skift i rentekurven) på 2 prosentpoeng 

1.10 VALUTARISIKO 
Kun porteføljen for langsiktige finansielle aktiva unntatt driftsformål, kan ha valutarisiko knyttet til 

sine internasjonale aksjeinvesteringer. 

1.11 BELÅNING AV INVESTERINGENE 
Investeringene kan ikke belånes. 

1.12 AVLEDEDE INSTRUMENTER / DERIVATER 
Derivater kan kun benyttes til å redusere risiko. 

1.13 BEGRENSNINGER 
Begrensinger omtalt for de ulike porteføljene er gjennomsnittstall, med mindre annet er oppgitt. 

1.14 ETISKE RETNINGSLINJER 
Investeringsstrategien skal være i samsvar med retningslinjene til Folketrygdfondet og Statens 

Pensjonsfond utland. 

1.15 RENTEINVESTERINGER 
Renteinvesteringene skal gjøres i verdipapirfond og bankinnskudd. 

1.16 KREDITTRISIKO PÅ RENTEPLASSERINGER 
Kredittrisiko er faren for at motparten ikke innfrir sine forpliktelser. Motparten/låntakerne blir vurdert 

og tildelt en rating/karakter basert på sannsynligheten for at avtalen innfris. Beste rating er AAA og 

svakeste er C. Rating fra AAA til BBB- er investeringer med meget lav sannsynlighet for mislighold. 

Rating fra BB+ til C kategoriseres som investeringer med høyere sannsynlighet for mislighold. 

Kredittratingen bør være av lånet og ikke kun av selskapet. Kredittrating skal være på lånet og utført 

av et anerkjent selskap. Der det ikke foreligger offisiell rating vil rating utført av ledende nordisk bank 

eller verdipapirforetak bli benyttet. 
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2 RAMMER OG BEGRENSNINGER FOR LEDIG LIKVIDITET OG 

ANDRE MIDLER BEREGNET FOR DRIFTSFORMÅL 

2.1 FORMÅL OG AVKASTNINGSKRAV 
Formålet med forvaltningen er å sikre likviditet til å dekke løpende forpliktelser. 

Avkastningsmålet for plassering av ledig likviditet skal over tid være tilsvarende 3M NIBOR. 

2.2 GENERELLE RAMMER OG BEGRENSNINGER 
Det skal legges vekt på lav finansiell risiko og høy likviditet. 

Likviditetsprognose 12 måneder frem i tid utarbeides per tertial og i årsoppgjøret. Ledig likviditet kan 

plasseres som innskudd i banker med kontor i Norge. Kommunens plassering skal i en særskilt bank 

aldri overstige 5 % av bankens forvaltningskapital med maksimal løpetid/kredittdurasjon på inntil 6 

mnd. Likviditet kan også plasseres i pengemarkedsfond. 

Kommunens plassering skal samlet aldri utgjøre mer enn 10 % av hvert fond sin samlede 

forvaltningskapital. 

Aktivaklasse Maksimalt Normalt 

Renter 100 %  

Rentebindingstid/Rentedurasjon 0,5 år 0,25 år 

Tid til låneforfall/Kredittdurasjon 2 år  

2.3 KREDITTRISIKO PÅ RENTEPLASSERINGER 
Rentebærende investeringer skal plasseres i verdipapirfond med bedre eller lik gjennomsnittlig 

kredittrating som beskrevet i matrisen under: 

Kredittrisiko* Rammer i prosent av hele porteføljen 

Investment grade kredittrating AAA til BBB- 100 % 

Høyere kredittrisiko kredittrating BB+ til CCC 0 % 

*Kredittrating skal være på lånet og utført av et anerkjent selskap. Der det ikke foreligger offisiell 

rating vil rating utført av ledende nordisk bank eller verdipapirforetak bli benyttet. 

2.4 TREKKRETTIGHETER 
Det kan gjøres avtale om trekkrettigheter for inntil 40 mill. kroner. 
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3 RAMMER OG BEGRENSINGER FOR LANGSIKTIGE FINANSIELLE 

AKTIVA UNNTATT DRIFTSFORMÅL 

3.1 FORMÅL OG AVKASTNINGSKRAV 
Midlene skal investeres i verdipapirmarkedet med formål å ivareta realverdien samt å oppnå en 

langsiktig avkastning på 3M NIBOR + 2-3 prosentpoeng. 

3.2 LANGSIKTIGE FINANSIELLE AKTIVA 
Kommunens langsiktige finansielle aktiva utgjør maksimalt sum «Ubundne investeringsfond». 

3.3 GENERELLE RAMMER OG BEGRENSNINGER 
Aktivaklasse Maksimalt Normalt Referanseindeks 

Renter 100 % 75 % NBP Norwegian RM1-RM 

Aksjer 30 % 25 % OSEBX/MSCI Worl 

3.4 RENTER 
Renteplasseringer skal skje gjennom verdipapirfond hvor fondenes plasseringer er sikret til norske 

kroner. 

Renterisiko Maksimalt Normalt 

Rentebindingstid/Rentedurasjon 5 år 1 år 

Tid til låneforfall/Kredittdurasjon 5 år  

3.5 KREDITTRISIKO PÅ RENTEPLASSERINGER 
Rentebærende investeringer skal plasseres i verdipapirfond med bedre eller lik gjennomsnittlig 

kredittrating som beskrevet i matrisen under. 

Kredittrisiko* Rammer i prosent av hele porteføljen 

Investment grade kredittrating AAA til BBB- 100 % 

*Kredittrating skal være på lånet og utført av et anerkjent selskap. Der det ikke foreligger offisiell 

rating vil rating utført av ledende nordisk bank eller verdipapirforetak bli benyttet. 

3.6 AKSJER 
Aksjeforvaltningen skal være forsiktig og kan gjøres gjennom verdipapirfond eller gjennom 

diskresjonær forvaltning også kjent som aktiv forvaltningsavtale. 

1. Investeringene skal være i børsnoterte aksjer 

2. Investeringene skal baseres på finansanalyse med vekt på historisk gode nøkkeltall 

3. Ved aktiv forvaltning bør porteføljen bestå av minst 15 porteføljeselskaper, og en enkeltaksje bør 

ikke utgjøre mer enn 10% av porteføljen 

4. Internasjonale plasseringer skal skje innenfor investeringsuniverset gitt av referanseindeksen 

MSCI World i Norske kroner 
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4 RAMMER OG BEGRENSNINGER FOR GJELDSPORTEFØLJEN OG 

ØVRIGE FINANSIERINGSAVTALER 

Kommunestyret fatter vedtak om opptak av nye lån i budsjettåret gjennom budsjettvedtak. Med 

utgangspunkt i kommunestyrets vedtak gis kommunedirektøren myndighet til å effektuere 

låneopptak og sørge for forvaltning av kommunenes innlån etter de retningslinjer som framgår av 

dette reglementet, og i tråd med bestemmelsene i kommunelovens §§ 14-14 til 14-18 om låneopptak. 

Kommunens innlån finansierer investeringer og videre utlån. 

Det kan tas opp lån til refinansiering av eksisterende gjeld. Slike lån og lånevilkår godkjennes av 

kommunedirektøren. 

Kommunedirektøren gis fullmakt til å ta opp likviditetslån ved behov med løpetid inntil 1 år. Låneform 

kan være sertifikatlån, kassekreditt eller trekkrettighet innenfor bankavtalen, jfr. punkt 2.4 i dette 

reglement. 

4.1 MÅL MED FORVALTNINGEN 
Formålet med forvaltningen er å sikre lave og forutsigbare lånekostnader. Det skal søkes å oppnå en 

lavere rentekostnad i låneporteføljen enn 5-årig SWAP tillagt 0,60 prosentpoeng. 

4.2 GENERELLE RAMMER OG BEGRENSNINGER 
Aktivaklasse Maksimalt Normalt 

Rentebindingstid/Rentedurasjon 5 år 1 år 

For bruk av ikke-rentebærende finansielle instrumenter (renteavtaler, rentebytteavtaler) skal 

følgende gjelde: 

1. Porteføljen kan ta i bruk rentebytteavtaler (renteswaps) og fremtidige renteavtaler (FRA). 

Avtalemotpart må være anerkjente finansinstitusjoner. Bruk av andre ikke-rentebærende 

finansielle instrumenter tillates ikke 

2. Instrumenter som nevnt i pkt. 1 kan benyttes på samlet gjeldsportefølje. Det er ikke tillatt å 

løsrive derivathandelen fra den øvrige finansforvaltningen. 

4.2.1 Likviditetsrisiko / Refinansieringsrisiko 
Sammensetning av gjeldsporteføljen: 

Gjeldsporteføljen skal bestå av færrest mulig lån, men slik at likviditetsrisiko/refinansieringsrisiko 

begrenses. 

1. Enkeltlån skal ikke utgjøre mer enn 40 % av den samlede gjeldsportefølje 

2. Lån kan tas opp som avdragsfrie lån 

3. Gjennomsnittlig løpetid på lånene (tid til forfall) skal være mer enn ett år 

4. Låneforfallene må fordeles slik at årlige avdrag kan betales 

5. Sertifikatlån kan benyttes 

4.2.2 Rutiner for opptak av lånegjeld 

Minst tre låneinstitusjoner skal normalt forespørres ved låneopptak. Prinsippet fravikes ved 

låneopptak i statsbank (f.eks. startlån i Husbanken). 
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VELKOMMEN PÅ REISE – TIL EN NY FRAMTID 

Framtidsutsiktene våre er både krevende og spennende. For andre gang i historien har vi 

mobilisert til en full kommuneplanprosess for å sette ord på hvor vi står i dag og stake ut en 

ny kurs for oss selv. Formålet med prosessen har vært en bedre og mer helhetlig plan for en 

bærekraftig samfunnsutvikling.  

Nasjonale myndigheter skjerper stadig kravene til kommunen som tjenesteleverandør. 

Samtidig erfarer vi, som distriktskommuner flest, at den demografiske utviklingen er 

krevende. Vi blir færre innbyggere, og kravet til tjenester øker fordi vi blir flere seniorer. Ofte 

føler vi at ressursene ikke strekker til for de mange tjenestene og forvaltningsoppgavene vi 

skal utføre.  

Næringslivet i Måsøy kommune har gått meget godt noen år nå. Vi har sett noen utviklinger 

som vi er virkelig stolte av. Men, Covid-19 pandemien har påført mange av bedriftene 

inntektstap.  

Utfordringene våre er så grunnleggende og omfattende at det ble nødvendig for oss å 

analysere og vurdere vår egen situasjon, samt bli enige om utviklinger som kan styrke 

samfunnet og tjenestene.  

Denne planen er vårt kunnskapsbaserte, utredede og helhetlige tilsvar på den tiden vi lever i. 

Ordet samarbeid finnes flere steder i planen. Samarbeid innebærer dialog, om 

gjennomføringen av planen og at alle gjør sitt. Bedrifter, lag, foreninger og enkeltpersoner 

kan gjøre en forskjell i en felles dugnad for en bedre kommune og et mer attraktivt samfunn. 

Samarbeid er en ressurs som kan ta oss veldig langt. Vi har en reise foran oss - og vi regner 

med at du blir med. 
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MÅSØY I VERDEN 

Nasjonale myndigheter forventer at FNs bærekraftsmål legges til grunn for kommunens 

planer. Det er nytt. Vi tok tidlig tak i utfordringen og stilte oss selv spørsmål om klodens 

sosiale, miljømessige og økonomiske bærekraft. Og om Måsøysamfunnets rolle i den 

sammenhengen. 

Vi er viktig for verden - som matprodusent for en voksende, global befolkning. Havet blir 

stadig viktigere for verdens samlede matproduksjon. Samfunnet vårt leverer millioner av 

middagsporsjoner sjømat pr år. I tillegg kommer det vi høster på land. Det er kort avstand 

mellom fiskeplasser i verdensklasse og havnene våre. Industrien vår betjener en fiskeflåte 

som er nært ressursene. Kortreist er godt for klimaet. 

Måsøy kommune integrerer alle som flytter hit, uansett opprinnelsesland. De fleste 

innvandrerne i kommunen har jobb og lever gode liv. Det er plass hos oss til flere.  

Måsøy kommune ble tidlig vertskap for fornybar, klimavennlig energiproduksjon. 

Havøygavlen vindmøllepark var en pilot i industriell utnyttelse av vind i nord. Vi skal legge til 

rette for økt fornybar produksjon og lagring i kommunen vår. Det må skje på et forsvarlig, 

utredet vis, og i samspill med andre myndigheter.  

Klimautfordringene angår alle, både utslippsreduksjoner og tilpasning. Klimaendringene vil 

påvirke fiskestammene, og dermed både miljø og økonomi. Vi deler havet med resten av 

verden. Flytende plast kjenner ingen territorielle grenser – vi deler også søpla. Et forurenset 

hav undergraver sjømatnæringen. Klima, naturmangfold og miljø er derfor fagområder vi 

engasjerer oss i denne planen, mer enn vi har gjort tidligere. Denne planen setter disse 

spørsmålene på dagsordenen lokalt; det vi kan bidra med.  
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VI I MÅSØY – OM FOLK 

Kommuneplanen vår dreier seg om folk. Folk er så mye – bare les disse utdragene fra Kong 

Haralds berømte tale om nordmenn i 2016: 

 

I Måsøy kommune er folk både sjøsamer, litauere, rullatorbrukere, reindriftsnomader, 

fiskere, turister, kvener, pensjonister, asylsøkere, kommuneansatte, frivillige og 

hyttebrukere. Og mange andre. Kommuneplanen skal bidra til at alle får et best mulig liv 

med grunnleggende velferd og trygghet.  

Et godt liv innebærer gode yrkesmuligheter – denne planen setter oppvekst og arbeid til 

dagens unge, framtidens arbeidskraft, høyt på dagsordenen. Det er fullt mulig å løfte fram 

de unge uten at det går på bekostning av andre aldersgrupper. Alle aldersgrupper er tjent 

med at de unge trives og blir hos oss. 

Kommunen, frivilligheten og bedriftene har et felles ansvar for trivselen i samfunnet. Det 

skjer gjennom forebygging av utenforskap, fattigdom og helseutfordringer. Det er kvaliteter 

som det tar tid å utvikle. På kortere sikt, med en gang, kan vi alle bidra til inkludering og 

gjestfrihet. Og med å være alminnelig vennlige med hverandre.   

  

«Nordmenn er nordlendinger, trøndere, sørlendinger – og folk fra alle de andre 

regionene. Nordmenn har også innvandret fra Afghanistan, Pakistan og Polen, 

Sverige, Somalia og Syria. Mine besteforeldre innvandret fra Danmark og England for 

110 år siden. 

Nordmenn er unge og gamle, høye og lave, funksjonsfriske og rullestolbrukere. Stadig 

flere er over hundre år. Nordmenn er rike, fattige og midt imellom. Nordmenn liker 

fotball og håndball, klatrer fjelltopper og seiler – mens andre er mest glad i sofaen.» 
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FRAMTIDSUTSIKTER 

Måsøy kommunes hovedutfordringer, alle hensyn tatt, er oppsummert i forarbeidet til 

denne planen som følger: 

 

Hvis disse utfordringene løses, kan samfunnet forvente økt sysselsetting, befolkningsvekst og 

positiv samfunnsutvikling. Dette er forhold som det går an å gjøre noe med i samfunnsdelens 

virkeperiode 2021-2032. Ved å ta grep om nettopp disse utfordringene, kan vi styrke 

samfunnets attraktivitet.  

  

De kommunale tjenestene må styrkes

Infrastruktur for næringslivet

Unge måsøyværingers situasjon

Boligmarkedet fungerer ikke
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VISJON, HOVEDMÅL OG SATSINGER 

 

Måsøy kommune - tar vare på folk og fisk 

Visjonen vår er nært knyttet til begrepet bærekraft gjennom formuleringen tar vare på. Den 

reflekterer forbindelsen til FNs bærekraftsmål. Folk reflekterer hele samfunnet og alle 

menneskene som bor og virker sammen i det. Fisk representerer i denne visjonen alle typer 

naturressurser som næringslivet og Måsøysamfunnet ellers utnytter.   

Måsøy kommune legger tre hovedmål og fem satsinger til grunn for samfunnsutviklingen. 

Både hovedmålene og satsingene vises i prioritert rekkefølge. Sammenheng mellom 

hovedmålene og satsingene vises med linjene som forbinder de. 

 

Hovedmålene og satsingene beskrives nærmere nedenfor. Nummererte delmål og tiltak 

sørger for at de kan reflekteres og gjenkjennes i kommunens økonomiplan med 

handlingsdel, og i årsbudsjettene.  

  

Økt 

næringsaktivitet 
Gode tjenester 

Attraktivt 

lokalsamfunn 

Infrastruktur 

for 

næringslivet 

Unge 

mennesker 
Boliger 

Fornybar 

energi 
Leve godt – 

leve lenge 
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MÅSØY KOMMUNES TRE HOVEDMÅLSETTINGER  

ØKT NÆRINGSAKTIVITET 
Næringsaktiviteten og kommersiell virksomhet er selve fundamentet i samfunnet vårt. 

Kommunens befolkningsstørrelse og bærekraft svinger i takt med næringsaktiviteten og 

antall arbeidsplasser som tilbys. Vi har ingen store offentlige arbeidsgivere, utover 

kommunen selv. Vi tjener til livets opphold først og fremst gjennom et privateid næringsliv. 

Næringslivet vårt er også en viktig del av tilbudet av varer og tjenester til befolkningen, 

fartøyer og tilreisende, og er med på å skape trivsel i hverdagen. Næringene våre er i 

hovedsak basert på utnyttelse av naturressurser. Matproduksjon står sterk, og skal fortsatt 

være et utviklingsområde. Vi skal bygge videre på og støtte det næringslivet vi har. Vi har 

større muligheter for å lykkes med flere, småskala etableringer, enn kun å satse på noen få 

store nyetableringer. Både lokale og eksterne investorer skal inviteres og inspireres til å 

satse. 

 

GODE TJENESTER 

Vi skal forbedre de kommunale tjenestene våre. Innbyggerne fortjener trygghet og visshet 

om at vi gjør det beste oppnåelige for dem. Gode tjenester er en bærebjelke i et 

lokalsamfunn, og spesielt i et lite lokalsamfunn hvor det kommersielle tilbudet er begrenset. 

Forbedrede tjenester vil påvirke måloppnåelsen i hele bredden av mål og tiltak i 

kommuneplanens samfunnsdel. Å forbedre er ikke ens betydende med å forbruke større 

ressurser. Vi skal forbedre oss gjennom nye metoder, ny teknologi, styrke den interne 

kontrollen samt hente flere innspill fra innbyggerne direkte. På den måten skal vi få bedre 

tjenester pr krone, og mer fornøyde innbyggere. Både den folkevalgte styringen og 

tjenestene våre skal videreutvikles gjennom ett sammenhengende planverk med 

kommuneplan, kommunedelplaner, økonomiplan og årsbudsjett. 

 

ATTRAKTIVT LOKALSAMFUNN  

Måsøy kommune konkurrerer med byer og mange andre lokalsamfunn om mennesker, de 

unge menneskene spesielt. En god jobb og gode offentlige tjenester er ikke nok for å folk til 

å flytte til, og bli boende. Vi forventer å kunne utfolde oss sosialt, kulturelt, i naturen og i et 

hyggelig og tiltalende lokalsamfunn. Vi skal arbeide for å skape noen nye, urbane kvaliteter i 

Havøysund. Flere og bedre sosiale møtesteder, gjerne i kommersiell regi, står høyt på 

ønskelista i alle stedene i hele kommunen. Kulturen samt lag og foreninger kan spille en 

nøkkelrolle – det store ekstra – i innsatsen for å rekruttere og holde på innbyggere. Stedene 

våre skal bli så ryddige og pene som mulig, og vi skal arbeide for samordnede løsninger for 

handel, tjenester, sosial aktivitet, trafikk, parkering og myke trafikanter. Gode løyper, stier, 

småbåtplasser, informasjon og annen tilrettelegging skal bidra til at naturen på land og til 

sjøs blir enda mer tilgjengelig.  
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1. INFRASTRUKTUR FOR NÆRINGSLIVET 

Infrastruktur for eksisterende næringsliv og framtidig næringsetablering skal styrkes. Vi tar 

høyde for at endringer innen sjømat og transport kan tvinge fram flere større fartøyer. Det 

er behov for mer næringsareal, skjermet fra storhavet og utenfor Havøysund sentrum. I 

tillegg skal vi kunne betjene flere fartøyer, slik at landindustrien kan få flere oppdrag. Ny 

molo i Havøysund har vært en viktig sak lenge. Den vil åpne for bedre (dypvanns-) kaiplass, 

samt nye næringsarealer på land. Vi skal også legge til rette for effektiv og trafikksikker 

transport, spesielt for frakt av sjømat med tunge kjøretøyer. Arbeidet med infrastruktur skal 

ta utgangspunkt i Havøysund som knutepunkt for trafikk og varetransport. 

De mest etterspurte arealene er langs Havøysundet. Det er viktig at også Tufjord, Måsøya, 

Ingøy og Snefjord kan betjene fiskeflåten og havbruksnæringen. Havgående og landbasert 

oppdrett er muligheter vi gjerne bidrar til. 

Næringsaktører som leverer varer og tjenester til innbyggerne, bedriftene og besøkende skal 

også ha ordnet infrastruktur. Kommunen vil gå foran i å skaffe til veie nødvendig 

infrastruktur, i nært samarbeid med de næringsdrivende selv. 

Utviklingen for satsingen infrastruktur til næringslivet skal gjøres gjennom: 

 

  

1.1 Arbeide for en fiskeripolitikk som tjener fiskeflåten. 

1.2 Måsøy Næring og Havn KF tar en ledende rolle i all næringsutvikling. 

1.3        Legge til rette for viderefordeling av sjømat.  

1.4 Legge til rette for mer gods på sjø. 

1.5 Legge til rette for flere helårs arbeidsplasser i kommunen. 

1.6 Videreutvikle helårs reiseliv i hele kommunen. 

1.7 Tilrettelegge for ytterligere næringsutvikling i grensesnittet mellom reindrift, 

arktisk landbruk, lokalmatproduksjon og reiselivet. 

1.8 Ny molo for å skjerme Hallvika og Havøysundet mot øst. 

1.9 Stimulere til næringsareal og kaiplass på Hågensenneset, 

Eiterfjorden/Gurihola og i Skavika. 

1.10 Styrke leveranser av elkraft til strekningen Tufjord - Gunnarnes. 

1.11 Fortsette arbeidet mot full fiberdekning i kommunen. 

1.12 Utrede samlokalisering av flere små bedrifter i et nytt næringsbygg. 

1.13 Utrede arealer og infrastruktur for fortsatt satsing på både havbruk, 

tradisjonelle fiskerier samt turistfiske. 

1.14 Tilpasse vann- avløp- og renovasjonstjenestene til næringslivets behov. 
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2. BOLIGER 

Boligmarkedet i kommunen skal stimuleres. En del av eksisterende boligmasse brukes som 

fritidsboliger og til andre formål. Husstandene består av færre personer nå enn før. 

Aldersforskyvningen i samfunnet tilsier at vi trenger flere boliger som er tilpasset seniorer. 

Innbyggernes generelle krav til å bo har også endret seg. Vi har mangel på de boligene som 

vi behøver. 

Vi skal styrke kunnskapen om innbyggernes og bedriftenes boligbehov. Nye boliger skal sees 

i sammenheng med utviklingen av et mer attraktivt kommunesenter, gode løsninger for 

seniorene, personer med funksjonsnedsettelser og folk som er vanskeligstilt på 

boligmarkedet. Et boligsosialt perspektiv er meget viktig for oss, for å heve standarden for 

de som trenger det mest. 

Boligutvikling er komplisert og i høy grad markedsbasert. Samarbeid mellom kommune, 

andre offentlige instanser, næringslivet og interessegrupper er viktige for et samfunn hvor 

markedet alene ikke ordner opp. Vi skal jobbe planbasert med boligutvikling. 

Utviklingen for satsingen boliger skal gjøres gjennom: 

 

2.1 Boligkartlegging utføres for hele kommunen, herunder også fritidsboliger. 

2.2 Avklare behovet for nye boliger i befolkningen gjennom spørreundersøkelser 

og stimulere til dannelse av kjøpergrupper. 

2.3 Evaluere kommunens rolle i boligmarkedet samt den kommunalt eide 

boligmassen.  

2.4 Bevisstgjøring overfor innbyggerne om mulige negative konsekvenser ved å 

selge helårsboliger til andre formål (fritids- og næring). 

2.5 Seniorvennlige boliger i sentrum. 

2.6 Invitere investorer og utbyggere til samarbeid om nye boliger. 

2.7 Undersøke mulighetene for eie-til-leie boliger som et boligsosialt tilbud. 

2.8 Markedsføre og tilby tomter til personer som ønsker å bygge selv. 

2.9 Undersøke mulighetene for flere fritidsboliger i kommunens utkanter. 

2.10 Utrede med Husbanken, og undersøke mulige finansierings- og 

tilskuddsmuligheter. 
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3. UNGE MENNESKER 

Verdigrunnlag for oppvekst bygger på FNs barnekonvensjon og vårt nasjonale lovverk. Barn 

og unge har krav på en oppvekst i et trygt nærmiljø, stimulerende barnehager samt skoler og 

en fritid som fremmer mestring, inkludering og god helse. Foreldrene, fagpersoner og 

frivillige personer utgjør laget av voksne som skal sikre at alle barn blir sett og får sine behov 

vurdert og innfridd – i tide.  

Verden er i rask endring. Vi skal arbeide for at barn og unge utvikler alle nødvendige 
ferdigheter til å møte framtidens velferdssamfunn. Våre unge skal gis størst mulig valgfrihet 
på tvers av kjønn og utdanningsnivå. Vårt mål er at gode oppvekstsvilkår kan bidra til at de 
unge ønsker å komme tilbake etter endt utdanning og etablere seg med egen familie i Måsøy 
kommune.  

Fagpersonell er nøkkelen til kvalitet i oppvekstsektoren. Vi skal inspirere de ansatte til å 
velge etter- og videreutdanning.  

Utviklingen for satsingen unge mennesker skal gjøres gjennom: 

 

 

3.1 Styrke foreldrenes evne til å gi barna en trygg og god oppvekst. 

3.2 Tilpasse kommunens tjenester til den nye barnevernsreformen. 

3.3 Opprettholde og bygge anlegg som fremmer fysisk aktivitet. 

3.4 Lag og foreninger skal stimuleres til å tilby et godt tilbud innen kultur og idrett – 

alle skal kunne utfolde seg med noe de liker. 

3.5 Skape et bredere fritidstilbud og sosiale møteplasser for barn og unge, både 

inne og ute. 

3.6 Styrking av dialogen med de unge. 

3.7 Felles og tidlig innsats for forebygging passivitet, utenforskap, mobbing og rus. 

3.8 Prioritere minoritetsspråklige, lavinntektsfamilier og andre sårbare familier. 

3.9 Barnehager og skolen skal fremme læring i nært samarbeid med hjemmet, 

nærmiljøet og lokalsamfunnet. 

3.10 Rekruttering av kvalifisert fagpersonell, samt faglig videreutvikling av den 

enkelte medarbeider i oppvekstsektoren. 

3.11 Inspirere Måsøyungdom til å gjennomføre videregående utdanning. 

3.12 Fremme kreativitet og entreprenørskap blant unge. 

3.13 Etablere et samarbeid mellom arbeidsgivere om flere sommerjobber. 

3.14 Stimulere til deltakelse i ungdomsfiskeordningene. 

3.15 Motivere for utradisjonelle yrkesvalg med fokus på likestilling. 

Vi må vise frem kommunen. Flere må vite at vi eksisterer.  

10.klasse Havøysund skole.  



Måsøy kommune 

 KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2021-2032 

11 
 

4. FORNYBAR ENERGI 

Nasjonale myndigheter legger stor vekt på at kommunene skal bidra til et økologisk 

bærekraftig samfunn, blant annet gjennom en offensiv klimapolitikk.  

Måsøy kommune har store arealer med gunstige vindforhold. Overskuddskraft fra 

vindparker, herunder også eksisterende Arctic Wind på Havøya, kan gi grunnlag for 

produksjon og lagring av hydrogen. Hydrogen er i en tidlig fase som energikilde til industri og 

transport, og har stort utviklingspotensial. 

Vi ønsker utredet om ytterligere vindkraft kan lokaliseres til kommunen vår. En eventuell 

utvidelse av fornybar energi til andre deler av kommunen enn Havøya, kan påvirke andre 

interesser. Det må løses gjennom konsekvensutredninger. 

Produksjon av fornybar energi kombinerer nasjonale målsettinger om at næringslivet skal 

levere innenfor det grønne skiftet, bidra til omstillingen av Norge til et lavutslippssamfunn og 

samtidig skape verdier samt styrke den lokale sysselsettingen gjennom bærekraftige, 

industrielle initiativer.  

Utviklingen for satsingen fornybar energi skal gjøres gjennom: 

 

 

  

4.1 Styrke kunnskapen om klimagassutslippene, sirkulær økonomi, det grønne 

skiftet og produksjon og lagring av fornybare energikilder. 

4.2 Innlede dialog med fornybar kraftindustrien og relevante myndigheter om 

muligheter i kommunen. 

4.3 Utredning av arealer og infrastruktur for ytterligere vindkraft. 

4.4 Arbeide for produksjon og lagring av hydrogen. 

4.5 Søke tilskudd til lokale utredninger og initiativer innen fornybar energi. 

4.6 Dialog med lokale tredjeparter om lokalisering av fornybare industrianlegg. 

4.7 Koble lokal industri til mulige nye initiativer på tidligst mulige tidspunkt. 

4.8 Legge til rette for hurtiglading av kjøretøyer i Havøysund og i Snefjord. 

4.9 Følge utviklingen innen hydrogen og elektrisk drevne fartøyer for transport, 

service og fiske. 

4.10 Kommunen skal legge til rette for å erstatte dagens tjenestebiler (der det er 

mulig) med elektriske kjøretøy. 
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5. LEVE GODT – LEVE LENGE 

God helse og noen som tar seg av folk når det behøves, er en sterk egenskap ved norske 

velferdssamfunnet. Helse- og omsorgstjenestene må tilpasses aldersutviklingen med flere 

eldre, pleietrengende personer. Helse og omsorg krever store ressurser. Vi må være 

framoverlente for å tilpass løsningene til et behov i endring. Leve hele livet, 

kvalitetsreformen for eldre, er en viktig ledetråd for utvikling av tjenestene.  

God helse er et individuelt ansvar, men kommunen har et ansvar for tilrettelegging og 

systematisk folkehelsearbeid. Dette innebærer å bruke alle sektorer og enheter til å fremme 

god helse og forebygge uhelse. Alt fra kultur, utdanning, bolig, vann, samferdsel og areal- og 

byutvikling til næringsliv og arbeid har stor betydning for befolkningens helse. Det må tenkes 

helse i alle disse sektorene, både i plan- og tjenestearbeid.  

Vi ser også nødvendigheten å redusere frafallet i videregående skole. Gode faglige 

ferdigheter i grunnskolen øker sjansen for å gjennomføre videregående skole og å få seg en 

god jobb. Inntekt og boligtilbud påvirker folkehelsen. 

Psykisk helse er en stor folkehelseutfordring. Vi skal hindre at dårlig psykisk helse og rus 

vedvarer eller videreutvikles. Tidlig innsats innebærer; både å forebygge framfor å reparere, 

samt å skape trygghet og åpenhet blant unge om temaet psykisk helse.  

Utviklingen av satsingsområdet leve godt – leve lenge skal gjøres gjennom: 

 

5.1 Sikre en dynamisk, samordnet og bærekraftig drift av alle fagtjenester. 

5.2 Legge til rette for at innbyggerne kan leve og bo selvstendig, trygt og på rett trinn i 

omsorgstrappen. 

5.3       Utarbeide en helhetlig helse- og omsorgsplan. 

5.4 Styrke åpenhet og kunnskap om rus og psykisk helse. 

5.5 Forebygge ensomhet og utenforskap. 

5.6 Invitere og legge til rette for frivillig arbeid.  

5.7 Styrke dialogen med brukermiljøer og pårørende.  

5.8 Fremme mer fysisk aktivitet for alle aldersgrupper. 

5.9 Videreutvikle frisklivssentralen. 

5.10 Rekruttere og beholde fagpersoner 

5.11 Samarbeide om tjenester med andre kommuner etter behov 

5.12 Prosesser innen rehabilitering/habilitering skal kjennetegnes ved 

koordinerte, sammenhengende og kunnskapsbaserte tiltak. 

5.13 Utarbeide og oppdatere oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer 

«Alder og rynker er jo bare noe som henger på utsiden. Det som er viktig er å leve et liv fylt med kjærlighet, 

nysgjerrighet og kreativitet.» Artist Wenche Myhre 



Måsøy kommune 

 KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2021-2032 

13 
 

ANDRE TEMA 

Hovedmålene og satsingsområdene er de viktigste temaene for utviklingen i 2021-2032. Det 

er likevel mange andre hensyn å ta. Som kommune og samfunn må vi følge opp en rekke 

fagområder som vi må ha med oss i dette utviklingsarbeidet. Målsettingen er å skape trygg 

og god hverdag i et attraktivt samfunn. Disse er: 

• Samfunnssikkerhet og beredskap 

• Kultur 

• Samisk, sjøsamisk og kvensk identitet, språk, tradisjon og næring 

• Hensyn til innvandrerne våre og deres egenart, kultur og tradisjoner 

• Universell utforming 

• Klimatilpasning, naturmangfold og vannforvaltning 

• Forvaltning av kulturminnene 

• Kommunen som arbeidsgiver 

Utvikling skal gjøres gjennom:  

 
  

6.1 Arbeide for bedre vintertjenester langs Fylkesvei 889. 

6.2 Beredskapsplanverket revideres etter evaluering av pandemien. 

6.3 Videreutvikle kulturtilbudet, herunder stimulere til mer dugnad. 

6.4 Grunnleggende rettigheter og etnisk tilhørighet skal ivaretas. 

6.5 Undersøke status angående samiske steds- og adressenavn, og muligheter 

for skilting i de deler av kommunen med tydeligst samisk tilstedeværelse. 

6.6       Følge opp muligheter knyttet til samisk næringsutøvelse. 

6.7 Nettsider, bygg og anlegg, uteområder og transport skal utformes 

universelt, for å sikre bred, alminnelig deltakelse i samfunnet. 

6.8 Gjennomføre årlige strandryddinger. 

6.9 Vurdere muligheter for mer gods på sjø. 

6.10 Legge til rette for landstrøm, lademuligheter og hydrogen i havnen. 

6.11 Gode avfallsløsninger for fiskeflåten og andre fartøyer. 

6.12 Hovedplanen for vann skal revideres. 

6.13 Sikre kulturminnene, samt bruke de som attraksjoner i reiselivet og i 

lokalsamfunnet. 

6.14 Styrke dialog og samhandling med tillitsvalgte og verneombud. 

6.15 Oppfølging av 10 faktor undersøkelsen. 

6.16 Vurdere tilsetting av HR / organisasjon rådgiver. 
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FORSKNING, UTVIKLING OG INNOVASJON 

Samfunnet endrer seg raskere og raskere. Måsøy kommune skal følge med. På noen 

områder ser vi oss gjerne i forkant av utviklingene. Økt kunnskap og innovasjon kan åpne nye 

løsninger for å kompensere for avstandsulempene våre. Vi kan utnytte de store 

naturressursene våre på nye måter, og vi kan forbedre de kommunale tjenestene.  

Vår politikk på dette området innebærer å utnytte eksisterende kunnskap mer aktivt, og 

bidra til økt kunnskapsproduksjon i og om samfunnet vårt. 

Virkemidler står sentralt i forsknings-, innovasjons-, og utviklingsprosjekter. Måsøy 

kommunes egenutviklede tilskuddsoversikt blir nyttig for å tilføre ressurser til nye 

aktiviteter. 

Kommunens virksomhet skal dreies mot mer planlegging og færre enkeltsaker for å sikre at 

alle politiske vedtak bygger på kunnskaps- og erfaringsbaserte tilnærminger. 

Satsing på forskning, innovasjon og utvikling skal skje gjennom: 

 

 

7.1 Forskning, utvikling og innovasjon skal være en del av alle kommunale planer. 

7.2 Innføring av en ny internkontroll som styrker den administrative styringen og en mer 

planmessig tilnærming til alle kommunale tjenester. 

7.3 Forbindelse mellom overordnede planer, økonomiplan og budsjett skal styrkes. 

7.4 Fremme kommunen og Måsøysamfunnet som arena for forskning. 

7.5 Utnytte virkemidler til å gjennomføre flere utviklingsprosjekter, både i bedriftene, 

lag og foreninger samt kommunens organisasjon. 

7.6 Utrede et kunnskapssenter med nye løsninger for videregående utdanning, 

fagutdanning, høyere utdanning, bedriftsprogrammer, etter- og videreutdanning 

samt personlig utvikling. 

7.7 Utrede et visningssenter for det lokale næringslivet, den nasjonale turistveien og 

andre attraksjoner i kommunen. 

7.8 Se pkt. 7.6 og 7.7 i nær sammenheng med hverandre. 

7.9 Søke om Næringsvennlig kommune og/eller lignende programmer. 

7.10 Støtte og inspirere fram innovative, private næringsinitiativer. 

7.11 Digitalisering og annen videreutvikling av de kommunale tjenestene. 

7.12 Fremme kreativitet i Måsøyskolen og Høtten barnehage. 

7.13 Vurdere Newtonrom eller «fishlab» for de unge. 

7.14 Styrke fellesskapet, samhandlingen og dugnadsånden i kommunen. 

«Franske vinbønder sender ikke vindruene sine til fjerne østen for å få vinen produsert der.  

Har vi som sjømatkommune noe å lære?»  Bernth Sjursen, Ordfører i Måsøy kommune 
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AREALSTRATEGIER 

Arealstrategiene utgjør koblingen mellom kommuneplanens samfunnsdel og arealdelen. 

Strategiene er: 

• Næringslivets posisjon innen sjømatproduksjon og alle typer maritim 

forretningsvirksomhet skal prioriteres og videreutvikles, og areal settes av til formålene. 

• Arealer skal settes av til ytterligere satsing innen fornybar energi. 

• Havøysund videreutvikles som et kompakt og levende fiskevær og industristed med 

økende grad av bymessig preg. 

• Reindriftsnæringen skal fortsatt ha gode rammer. 

• Klimatilpasning skal gjennomføres, med særskilte hensyn til havstigning og 

kombinasjoner av ekstremflo og ekstremvær. 

Utvikling av arealer skal gjøres gjennom: 

 

 

8.1 Sjøfronten i Havøysundet disponeres til næringsformål (fiskeriene, 

havbruksnæringen, reiselivet, transportnæringene og havnebasert industri). Det 

skal også legges til rette for småbåthavn, besøk, vannsport samt allmennhetens 

adgang til sjøen som aktivum i fritiden. 

8.2 Havøysund skal ha samordnede løsninger for boligutvikling, transport, grøntareal, 

kultur, handel, næring, offentlige tjenester og sosiale møteplasser. Det skal settes 

av areal til trafikksikre løsninger og god adgang for personer med 

funksjonsnedsettelser. 

8.3 Boligutvikling og nybygging skal i hovedsak skje gjennom fortetting i Havøysund. De 

sentrale tomtene skal prioriteres til leilighetsbygg/lavblokk. Arealbruk gjennom 

fortetting skal vurderes før utbyggingsområder tas i bruk. 

8.4 Spredt boligutvikling kan tillates. 

8.5 Hallvika videreutvikles med ny molo, dypvannskai og industriareal. 

8.6 Langtidsparkering av bobiler, campingvogner, båthengere, tilhengere, traktorer, 

maskiner, redskaper, store kjøretøyer og utstyr skal lokaliseres utenfor sentrum.  

8.7 Vernet natur opprettholdes på dagens nivå. 

8.8 Dyrka og dyrkbar mark skal bevares for jordbruksformål.  

8.9 Adgang til viktige og kortreiste mineralressurser, herunder byggeråstoff, skal sikres. 

8.10 Arealdelen skal ta hensyn til naturmangfoldet og vannforvaltning. 


