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BARNEVERN- Saksbehandlingsfrister og oppfølging i fosterhjem 

Problemstilling 1: Overholder Rælingen kommune kravene til 
saksbehandlingsfrister for meldinger og undersøkelser? Hvis 
ikke, hva er årsaker til dette? 
• Rælingen kommune har rutiner for å sikre at meldinger og 

undersøkelser gjennomgås innen frist. 
• Det er registrerte fristoversittelser på undersøkelser for alle 

årene som er med i undersøkelsen. 
• Det er gjort flere grep som har hatt en positiv effekt på 

antall fristoversittelser. 
Oppgitte årsaker til fristoversittelser:  
• Feilregistrering og dokumentetterslep i fagsystemet 
• Høy arbeidsmengde, i form av mange meldinger og 

undersøkelser inn til barneverntjenesten. 
• Organisatoriske endringer i tjenesten. 

 

Problemstilling 2: Får barn som bor i fosterhjem den 
oppfølgingen fra kommunen de har krav på? Hvis ikke, hva er 
eventuelle årsaker til dette? 
• Rælingen kommune har gode rutiner for å sikre at barn i 

fosterhjem får den oppfølgingen de har krav på. 
• Med få unntak får barn i fosterhjem de tilsynsbesøk og 

oppfølgingsbesøk de har krav på. 
 
 
Oppgitte årsaker til manglende besøk: 
• Kommunikasjon og koordinering med andre kommuner, 

fosterforeldre og fosterbarn. 
• Stor arbeidsmengde på andre oppgaver kan medføre at 

besøk utsettes og ikke gjennomføres innen frist. 

Revisjonens vurderinger: 
• Revisjonen vurderer det som positivt at Rælingen kommune har satt inn tiltak for å redusere fristoversittelser på meldinger og 

undersøkelser. Revisjonen vil imidlertid understreke at det fremdeles forekommer fristoversittelser og at dette er brudd på lovkravene i 
barnevernloven. Det vurderes derfor som viktig at det arbeides videre med ytterligere å redusere fristoversittelser. 

• Oppfølgingen av barn i fosterhjem vurderes som god. Undersøkelsen viser at det er en sårbarhet i gjennomføringen av tilsynsbesøk og 
oppfølgingsbesøk. På bakgrunn av dette er det revisjonens oppfatning at arbeidet for å sikre at disse oppgavene blir gjort etter 
lovkravene, bør videreføres. 

 
Revisjonens anbefaling: 
Rælingen kommune bør vurdere å sette inn ytterligere tiltak som sikrer at lovens saksbehandlingsfrister overholdes for alle meldinger og 
undersøkelsessaker. Det samme gjelder for tilsyn og oppfølging av barn i fosterhjem. 
 

Bakgrunn og formål: 
Kommunen har et 
ansvar for å sikre at 
barn og unge i 
kommunen får den 
hjelpen de har behov 
for i rett tid, og hindre 
at barn og unge lever 
under forhold som kan 
være skadelige. 
 
Formålet med 
prosjektet har vært å 
undersøke om 
Rælingen kommune 
etterlever kravene 
vedrørende 
saksbehandlingsfrister 
for meldinger og 
undersøkelser, og 
oppfølging av barn i 
fosterhjem. 
 
 
 
 


