
Granskning av barnevernet i Samnanger 
 

 

1. Anbud, økonomi og fremdrift 

 

LOV OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER; JF, LOV NR. 69 AV 16 JULI 

1999/INNHENTING AV TILBUD:  

Det må innhentes anbud for den tjeneste en etterspør når Samnanger kommune nå har fattet 

vedtak om å granske egen barnevernstjeneste i et bredt perspektiv. 

 

Jeg hadde i utgangspunktet en oppfatning av at lovens unntaksregelverk burde komme til 

anvendelse hvor kommunen etterspør en tjeneste av en slik spesiell karakter som i denne 

saken. Etter å ha drøftet saken med leder for konkurransetilsynet, Anne Line Vinsgård, er 

imidlertid konklusjonen at det er særdeles tvilsomt om det er anledning til det. Når en skal 

gjennomføre en granskning som i denne saken, hvor kravene til integritet og troverdighet er 

grunnleggende viktig, må en ikke komme i den situasjon at det i ettertid stilles spørsmålstegn 

ved hvorvidt granskningstjenesten burde vært lagt ut på offentlig anbud etter reglene i 

anskaffelsesloven. 

 

Jeg har vært i kontakt med firmaet Inventura AS, som er et firma som tilbyr sine tjenester til 

kommuner og statlige enheter som er forpliktet til å forholde seg til anskaffelsesloven. Dette 

er et til dels rigid regelverk hvor det er hensiktsmessig/nødvendig at en innhenter bistand for 

å få utarbeidet de nødvendige tilbudsdokumenter, herunder også slik at en får annonsert 

tilbudsdokumentene forskriftsmessig. 

 

 

KOSTNADSRAMME:   

Beslutningen om å granske egne barnevernstjenester er vedtatt i kommunestyret allerede, men 

vedtaket må etterfølges av at det bevilges midler til dekning av de utgifter kommunen 

påføres innenfor en anslått kostnadsramme. 

 

Selskapet Inventura AS angir en relativt romslig ramme for sitt arbeid, da dette oppdraget 

heller ikke for et slikt firma er innenfor det en normalt arbeider med. Etter nærmere 

diskusjoner er en kommet til at forprosjektet som omhandler mitt arbeid, og som jeg har 

anslått til mellom bli mellom kr. 50.000.- - kr. 100.000.- samt den tjeneste en må innhente fra 

Inventura AS, bør kunne utføres innenfor en ramme av på kr. 250.000.- totalt. 

 

Dernest vil jeg anslå at kostnaden til den sakkyndige bistand en har behov for og som er 

nødvendig i en slik omfattende sak som minimum være på kr. 1.500.000.-.Dette anslaget 



baserer seg på  timeanslag sammenholdt med «vanlige» timepriser for advokater og 

psykologer. 

 

FREMDRIFT: 

Dersom kostnadsrammen bevilges, vil Inventura AS i samarbeid med undertegnede kunne 

utarbeide anbudsdokumentene slik at anbudet vil bli kunngjort innen utgangen av uke 27. 

Anbudet skal ligge tilgjengelig i det som benevnes «rimelig tid». Siden det er ferietid, vil 

«rimelig tid» tilsi minimum 4 uker, og deretter må de tilbud som er kommet inn, evalueres. 

Dette vil nødvendigvis også ta minst en uke.En realistisk målsetting vil følgelig være at en 

kan klare å få sluttforhandlet en avtale med de fagpersoner som skal foreta granskningen, 

innen utgangen av august måned. 

Når en kan forvente en konklusjon fra granskingsutvalget, er selvfølgelig vanskelig å si noe 

presist om, men det kan inntas som et vilkår i tilbudsmateriellet at hurtighet i arbeidet er en 

forutsetning slik at den/de som skal utføre granskingen har tilstrekkelig kapasitet.  

 

Det bør være en målsetting at konklusjonen skal foreligge på denne siden av årsskiftet. 

 

 

 

2. Mandat/bestilling 

 

Jeg har vært tilbakeholden med at en skal låse seg til et spesifikt  mandat på dette stadium i 

saken. 

Den/de granskere som skal gjennomføre oppdraget, forutsettes å være erfarne innenfor sitt 

fagfelt, og et av utvelgelseskriteriene vil være at en har dokumentert kunnskap og bred 

erfaring fra barnevernssaker. 

 

Det er innbyggerne i Samnanger, og nå kommunestyrets representanter, som har bestemt seg 

for at denne granskingen skal gjennomføres. Hovedbegrunnelsen eller utspringet for de 

initiativ som er blitt tatt, og som har ført til det vedtak som allerede er fattet i kommunestyret, 

er barnevernstjenesten sin agering/inngripen og konklusjoner i enkeltsaker. 

Med dette som utgangspunkt er det min oppfatning at en her må ha to hovedfokus: 

  

ENKELTSAKER: 

Det må foretas en grundig og bred gjennomgang av enkeltsaker i et historisk perspektiv. 

Samnanger er en liten kommune hvor samfunnet til dels er «gjennomsiktig». Det er vel også 

hovedårsaken til at kommunestyret i det hele har fattet beslutningen om gransking. 

  



Enkeltsaker må gjennomgås, og her må en velge ut de sakene hvor en har en begrunnet 

oppfatning av at noe «har gått galt». Hvem eller hvilket organ som skal «plukke ut», 

enkeltsakene kan diskuteres, men her kan jo styringsgruppen gi innspill. 

  

Et annet alternativ kan være at den/de personer som har hatt kontakt med barnevernstjenesten 

i Samnanger, selv må kunne anmode om at den sak en har vært involvert i, granskes. (Dette 

var vel nettopp situasjonen med barnehjemsbarna i Bergen). Uansett så må en jo ha 

taushetsfrigivelse fra de foresatte i de saker som skal granskes. 

 

Dersom det ikke har vært så mange saker de seneste tre år, kan en jo like gjerne få gransket 

alle sakene. Hvor langt tilbake i tid en skal gå, må styringsgruppen kunne ha en oppfatning 

av. Det synes ikke naturlig å gå mer enn 3 år tilbake i tid, regnet fra en sak er avsluttet. 

Den/de granskere som påtar seg oppdraget, forutsettes så erfarne innenfor dette fagfeltet at 

det for meg virker lite hensiktsmessig å utpeke hvem en skal intervjue for å finne frem til 

opplysninger av interesse i sakene. 

  

  

KONTORETS FUNGERING/POLICY 

Mange vil hevde at barnevernstjenesten griper inn i for få saker og at mange barn lever med 

omsorgssvikt fra sine foreldre. Andre vil hevde at det motsatte er tilfellet. Det som med 

sikkerhet kan sies, er at denne problemstillingen ikke er matematikk. Barnevernet er grunnlagt 

på det enkle utgangspunkt at alle mulig hjelpetiltak skal være utprøvd før en går til det skritt 

å foreslå/kreve omsorgsovertagelse.  

Viljen til å utprøve hjelpetiltak og terskelen for å gå til omsorgsovertagelse varierer i stor 

utstrekning fra kommune til kommune og fra kontor til kontor i de større kommunene. 

  

• En av hovedoppgavene til den/de fagpersoner som gjennomfører dette oppdraget, må 

således være å vurdere om barnevernstjenesten i Samnanger er innenfor rammen av 

lovverket når det gjelder utprøving av hjelpetiltak før omsorgsovertagelse blir 

besluttet, og om det ytes tilstrekkelig med hjelpetiltak i de sakene hvor 

omsorgsovertagelse ikke besluttes. 

 

• En særlig problemstilling som må gjennomgås, er barnevernets agering i forhold til 

innvandrere og flyktninger fra den tredje verden. Det er en kjent sak at 

barnevernstjenestene til tider benytter «blåkopien» på disse saker, hvor en forventer 

at foreldre med barn fra andre kulturer skal utøve fars/morsrollen som om de er etnisk 

norske. 



 

• Oppfølgning av barna og biologiske foreldre etter at omsorgsovertagelse er besluttet 

må også få et hovedfokus, og her vil det være naturlig at granskerne gjennomfører 

samtaler med de barn som det i forhold til alder og utvikling er tilrådelig å 

gjennomføre samtaler med. 

  

  

  

BARNEVERNSTJENESTEN / DE ANSATTE: 

Barnevernstjenesten har vanligvis ansatte med kompetanse innenfor barnevern og barns 

rettigheter. Kvaliteten på tjenesten er således avhengig av de ansattes kvalifikasjoner og 

måten disse utfører sitt arbeid på i alle sammenhenger. Dette gjelder ikke minst måten de 

ansatte er i sin kontakt med foreldrene og hvorledes den/de ansatte er til å oppnå kontakt 

/kommunikasjon med den/de foreldre som er i en situasjon hvor hjelp er påkrevd. 

  

• Granskerne må foreta en kartlegging av de ansatte i barnevernstjenesten herunder den 

enkeltes fungering i den stilling en er satt til å utføre. Det må legges særlig 

undersøkes hvorvidt det hefter mangler ved den ansattes evner til å oppnå kontakt og 

tillit hos brukeren/foreldrene og andre samarbeidspartnere. 

  

Oppsummering: 

Etter min vurdering bør ikke mandatet være mer bundet en det jeg har tilkjennegitt ovenfor, 

da granskerne som formodentlig har langvarig erfaring i denne type saker, selv vil kunne 

gjennomføre granskingen litt ut fra «magefølelsen» etter at en er kommet i gang. Dette vil 

etter min vurdering også være mest kostnadseffektivt. 

 

Jeg oppfatter at det ikke er hensiktsmessig å gjennomføre undersøkelser mot 

beredskapshjem/fosterhjem. Mangler på oppfølging her vil også være BUF-etats ansvar. 

  

Med vennlig hilsen 

Arve Hæreide 


