
 
 
 
 
 

  

 

 

 
Tilsvar til kontrollutvalget fra kommunedirektøren, 06.12.2022  
  
Gjelder PS 104/2022 Sak fra Kontrollutvalget - Oppfølgingsrapport "Barn i lavinntektsfamilier", 
Halden kommune  
 
Kommunestyrets behandling av saken i møte 27.10.2022:  
 
Kontrollutvalgets innstilling:  
1. Kontrollutvalget tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Barn i 

lavinntektsfamilier», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til 
etterretning.  Kontrollutvalget ser alvorlig på at ingen av punktene i kommunestyrets vedtak 
er ferdigstilt.  

2.  Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:  
1. Kommunestyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Barn i 
lavinntektsfamilier», til etterretning.  
2. Kommunedirektøren skal gi informasjon til kontrollutvalget når administrasjonen anser at 
de har fått ferdigstilt kommunestyrets vedtak, senest til kontrollutvalgets møte i november 
2022.  

 
Ved votering ble kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak:  
1. Kommunestyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Barn i  
 lavinntektsfamilier” til etterretning.  
2. Kommunedirektøren skal gi informasjon til kontrollutvalget når administrasjonen anser at de 
 har fått ferdigstilt kommunestyrets vedtak, senest til kontrollutvalgets møte i november 
 2022.  
  
Historikk  
Kontrollutvalget og kommunestyret har behandlet en forvaltningsrevisjonsrapport som omhandlet 
barn i lavinntektsfamilier i Halden kommune. I henhold til kommunelovens §23-2, e) skal 
kontrollutvalget sørge for at vedtak, som kommunestyret treffer ved behandlingen av 
revisjonsrapporter, blir fulgt opp. Kontrollutvalget følger opp vedtaket ved at revisjonen har utformet 
en oppfølgingsrapport, denne ligger som vedlegg til saken.  
 
Revisjonen har i sin oppfølgingsrapport datert 07.06.22 kontrollert hvorvidt kommunestyrets vedtak i 
fire punkter er fulgt opp av kommunen. Revisjonens vurdering og konklusjon er følgende:  
«Revisjonen har i denne rapporten vurdert om og i hvilken grad kommunestyrets vedtak i sak 
113/2020 er fulgt opp. Revisjonen har konkludert med at 4 av 4 kulepunkter er påbegynt, men ikke 
ferdigstilt.  
Kommunedirektøren har kommet med sin uttalelse til oppfølgingsrapporten, og skriver blant annet 
følgende:  

«Kommunedirektøren registrerer at revisjonen gjennom sine revisjonsarbeid ser at det 
arbeides godt på ulike områder med tiltak knyttet til arbeidet med å forebygge forekomst av 



lavinntektsfamilier. Revisjonen konkluderer med at alle punkter er påbegynt, men ikke 
ferdigstilt, og anbefaler videre fokus på 4 punkter. Kommunedirektøren er enig i denne 
konklusjonen og arbeid i forhold til dette pågår.»  

  
Kommunedirektøren oppgir at perioden fra mars 2020 og frem til sommeren 2021 har vært 
belastende i alle deler av kommunen, som følge av bekjempelse av Covid-19 pandemien. Dette har 
medført at kommunen på dette området ikke har kommet så langt som de ønsker, men flere tiltak 
pågår.  
 
Revisjonsrapporten omhandler barn i lavinntektsfamilier. Gjennom 2021 styrket kommunen arbeidet 
knyttet til tidlig innsats tidlig i livet. Dette er gjort bl.a. gjennom Familietjenesten i kommunalområde 
undervisning og oppvekst, og den virksomheten som er utviklet her. Gjennom tidlig innsats og riktig 
innsats til riktig tid, legger kommunen bedre til rette for mestring på ulike områder. Dette har 
kommunen tro på vil bidra til å forebygge utenforskap, og kommunen mener det også vil bidra til å 
demme opp for fremtidige potensielle lavinntektsfamilier. Dette arbeidet er kommunen i prosess 
med å styrke gjennom generell kompetanseheving og formalisert samarbeid på tvers av tjenestene.   
 
I august 2021 innførte kommunen Haldenmodellen som samarbeidsform. Med denne modellen som 
utgangspunkt er det benyttet en ny metodikk i forbindelse med budsjett 2022. Det ble prioritert inn 
fire utvalgte satsningsområder der tverrsektorielle grupper utarbeidet tiltak og også kom frem med 
måleindikatorer.  
Kommunen oppgir at de har jobbet aktivt og fulgt opp ulike tiltak i oppvekstplanen. Dette er et 
arbeid som også bygger opp under overordnede målsettinger og tverrsektorielt samarbeid.   
 
 
Bakgrunn for vedtaket  
Det fremkom i forvaltningsrevisjonsrapporten at innenfor oppvekst og levekår, var følgende 
hovedutfordringer identifisert i Halden; høy andel unge arbeidsledige og uføretrygdede, høy andel 
barnefattigdom, samt store levekårsforskjeller og sosiale helseforskjeller. Over tid er dette antatt å gi 
en selvforsterkende uheldig effekt på samfunnsutviklingen. Folkehelseinstituttet utarbeider en 
Folkehelseprofil for kommunene. Folkehelseprofilen viste at barn og unge i Halden skårer dårligere 
enn landsgjennomsnittet på en rekke områder innenfor helse og levekår.   
 
I folkehelseoversikten Helsetilstand i befolkningen og påvirkningsfaktorer i denne, fremgikk det at 
det er viktig å rette fokus på reduksjon av barnefattigdom for å bedre levekårene til innbyggerne og 
at lav inntekt er en risikofaktor for fysiske og psykiske helseproblemer. Halden har en større andel 
barn i lavinntektshusholdninger enn gjennomsnittet av norske kommuner, og en større andel enn 
gjennomsnittet av kommunene i Østre Viken. I Halden tilhører over 1100 barn 
lavinntektshusholdninger. Det er også en større andel barn av enslige forsørgere i Halden enn 
landsgjennomsnittet.  
 
Styring av arbeidet:  
Barn i lavinntektsfamilier fremstod etter revisjonens vurdering som et prioritert område i 
kommunens prosjekter og planer. I planverket var det foreslått flere tiltak og satsningsområder 
rettet mot barn i lavinntektsfamilier i Halden kommune.   
Etter revisjonens oppfatning hadde ikke kommunen en klar overordnet strategi i arbeidet med barn i 
lavinntektsfamilier i kommunens planverk. Hovedmålsettingen til kommunen i dette arbeidet var 
heller ikke operasjonalisert i delmålsettinger. Gode måleindikatorer på prosjekter og tiltak, samt 
tilhørende underveis rapporteringer, har potensiale til å bidra med verdifull informasjon underveis i 
prosjekter og inn mot rapportering, evaluering og lærings- og forbedringsarbeid. Det var revisjonens 
oppfatning at kommunen benyttet måleindikatorer i for liten grad på sine prosjekter og tiltak.   



Revisjonen vurderte på bakgrunn av dette at kommunen ikke i tilstrekkelig grad hadde sikret en 
tilfredsstillende styring av arbeidet med barn i lavinntektsfamilier.   
Revisjonen anbefalte derfor at kommunen burde:  

 vurdere å formulere en klar overordnet strategi og operasjonaliserte målsettinger for 
arbeidet med barn i lavinntektsfamilier  
 vurdere å utarbeide og bruke måleindikatorer på prosjekter og tiltak som er egnet til 
å vurdere måloppnåelse, og samtidig evaluere prosjektene og tiltakene på bakgrunn av 
disse.   

  
Helhetlig tjenestetilbud:  
Det er viktig at tjenestene er samordnet slik at de kan yte rask og riktig hjelp til tjenestemottakerne. 
Etter revisjonens vurdering i forvaltningsrevisjonsrapporten hadde kommunen forbedret 
samordningen mellom tjenestene i den senere tid. Samtidig var, og er kommunen i en prosess med å 
forbedre tjenestene ytterligere.   
Kommunen hadde ikke barn i lavinntektsfamilier som utgangspunkt for sitt arbeid med å etablere et 
helhetlig tjenestetilbud, men slik revisjonen oppfattet det, var det mer en tanke om at et godt 
tjenestetilbud også kommer barn i lavinntektsfamilier til gode.  
Riktignok skulle det gjennom prosjektet Velferdspiloten særskilt tas hensyn til barn i 
lavinntektsfamilier, samt at flere tiltak på det boligsosiale området er innrettet med fokus på 
barnefamilier i lavinntektsgruppen. Dette ville etter revisjonens oppfatning bidra til en økt 
oppmerksomhet mot nettopp denne målgruppen. Revisjonen var imidlertid usikre på hvor god 
oversikt kommunen hadde over barn i lavinntektsfamilier, noe som kunne være avgjørende for å nå 
ut til alle i målgruppen.   
Når det gjelder samarbeidet mellom kommunen og frivilligheten, var det etter revisjonens vurdering 
etablert et samarbeid som retter oppmerksomheten mot barn i lavinntektsfamilier. Samtidig mente 
revisjonen at kommunen ivaretok den såkalte knutepunktfunksjonen. Dette var et krav kommunen 
måtte innfri for å bli tildelt midler fra den nasjonale tilskuddsordningen, administrert av Barne-, 
ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).  
 
Revisjonen anbefalte derfor at kommunen burde:  

 fortsette arbeidet med å samordne tjenestene, inkludert å formalisere samarbeid i 
rutiner og retningslinjer der hvor dette mangler og sørge for implementering og 
oppfølging av disse  
 sørge for at frivillighetsplanen utarbeides som planlagt, og følge opp at 
knutepunktfunksjonen ivaretas på en hensiktsmessig måte.   

   
  
Aktuell situasjon november 2022  
  
Barnevernsreformen, som trådte i kraft 1. januar 2022, gir kommunene mer ansvar på 
barnevernsområdet, og er viktig for utviklingen i barnevernet i årene som kommer. Gjennom 
reformen har kommuneledelsen fått et større ansvar for barnevernet, både faglig og økonomisk. 
Kommunene får fullt økonomisk ansvar for statlige barnevernstiltak og ordinære fosterhjem, og et 
helhetlig ansvar for å følge opp og veilede fosterhjem. Dette blir kommunene kompensert for 
gjennom en økning i rammetilskuddet.  
Samtidig med reformen trer også flere endringer i barnevernloven i kraft. Endringene skal bidra til å 
nå målene i barnevernsreformen, og tydeliggjøre kommunenes forebyggende ansvar, styrke 
kommunenes styring med barnevernet og stille krav til kompetanse i det kommunale barnevernet og 
i institusjonene  
  
Lov om endringer i velferdstjenestelovgivningen, som trådte i kraft 01.08.22, gir kommunene en 
tydelig plikt til å samordne tjenestetilbudet til barn i 14 ulike lovverk knyttet til barn og unge. Denne 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-73-l-20162017/id2546056/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-133-l-20202021/id2842271/


plikten og flere andre lovendringer skal bidra til tettere samarbeid mellom barnehager, skoler, 
barnevern, Nav, helsetjenester og sosialtjenester. Barn som trenger hjelp fra ulike velferdstjenester, 
skal oppleve at tilbudet er godt koordinert på tvers av tjenester.  Kommunene har fått et tydelig 
ansvar for å sørge for at tjenestetilbudet til den enkelte er koordinert, noe som vil være med på å 
styrke laget rundt barna og elevene.  
 

Endringer i 14 lover skal bidra til bedre samarbeid om barn og unge som trenger hjelp.  
Et viktig grep er at kommunene får en plikt til å bestemme hvilken tjeneste som skal ha ansvaret for å 
samordne tjenestetilbudet til hvert barn som trenger hjelp. De nye reglene forsterker også 
velferdstjenestene sine plikter til å samarbeide med hverandre.  
  
Kommunedelplan Oppvekst 2020-2032  
Bakgrunnen for oppvekstplanen ble hentet i planstrategi for Halden kommune 2016-2019 hvor det 
fremkommer følgende:   
«Kommunalavdeling undervisning, oppvekst og kultur har flere fag- og temaplaner. Det er behov for 
å samordne de ulike fagdokumentene i en overordnet oppvekstplan. Oppvekstplanen vil ta 
utgangspunkt i barnekonvensjonen, kommunens satsning på helhet og sammenheng innenfor 
oppvekstområdet og videre ha et særskilt fokus på barnesyn, de voksne/ansattes væremåte, 
samarbeid mellom kommunale instanser og med ulike eksterne aktører, herunder også videregående 
skole m.m. Planen skal omhandle hele oppvekst- og utdanningsløpet.»  
 

Den første utgaven av kommunedelplan Oppvekst ble vedtatt av kommunestyret i juni 2020. I 
forbindelse med iverksatt barnevernsreform 01.01.2022 og dertil en plikt for kommunen å ha en plan 
for å forebygge omsorgssvikt og atferdsproblemer, ble planen i Hovedutvalg undervisning, oppvekst 
og kultur 06.04.2022 besluttet revidert for å sikre ivaretakelse av lovpålagte oppgaver.  
 
Ny barnevernsreform og velferdslovgivning som ble iverksatt i 2022, krever høy grad av tverretatlig 
samarbeid for å ivareta kommunens barn og unge både når det gjelder forebyggende innsats og 
oppfølging av sårbare barn og unge.   
Forvaltningsrevisjonsrapporten Barn i lavinntektsfamilier i Halden kommune (2020) understreker 
dette ytterligere.  
Revidert kommunedelplan Oppvekst 2020 - 2032 vil således være en overordnet plan for 
kommunens ansatte som arbeider med barn, unge og deres familier, og vil inneholde en strategi med 
konkrete målsettinger og tiltak. Sammen skal kommunens tjenester tilrettelegge for gode tjenester 
for alle barn og unge og deres familier. Barn og unge må utvikle ferdigheter som gjør at de blir rustet 
til å møte fremtiden.   
  
Kommunestyrets ansvar  
Fra 01.01.22 ble det innført en plikt om at kommunestyret selv skal vedta en plan for arbeidet med å 
fremme gode oppvekstsvilkår for å forebygge at barn og unge utsettes for omsorgssvikt. I planen skal 
det komme frem hvilke kommunale tjenester som skal ha ansvar for ulike forebyggende oppgaver, 
og hvordan de skal samarbeide. Samtidig klargjøres også kommuneledelsens ansvar for den 
overordnede styringen av barnevernstjenesten.  
 
Kommuneledelsen må ta ansvar for at barnevernstjenesten utfører sine lovpålagte oppgaver og har 
tilstrekkelige ressurser. Det er viktig at barnevernet har god forankring i kommunen, og med det at 
politiske utvalg blir orientert om hvordan barnevernet fungerer og hvordan tjenesten samhandler 
med de andre oppveksttjenestene. 
  
 

 

 



Tiltak for å ferdigstille forvaltningsrevisjonens påpekte mangler og kommunestyrets vedtak  
  
1.  
Revisjonens anbefaling om en overordnet strategi har blitt ivaretatt gjennom revideringen av 
Kommunedelplan Oppvekst. Den reviderte utgaven av Kommunedelplan Oppvekst er en klar og 
overordnet strategi med operasjonaliserte målsettinger, for alle barn og unge i Halden. Barn i 
lavinntektsfamilier er godt ivaretatt.  
 
Kommunedirektøren og KLG har et overordnet ansvar for å sikre at kommunedelplanen for oppvekst 
operasjonaliseres og følges. KLG oppretter en koordineringsgruppe bestående av sentrale personer 
fra hvert kommunalområde. Gruppen skal være virksom fra januar 2023. Inntil revidert oppvekstplan 
er vedtatt, jobbes det ut fra gjeldende plan.  Gruppen har som mandat å koordinere arbeidet, sikre 
implementering av planen, utarbeide relevante måleindikatorer for sitt område, og avgi årlig rapport 
til kommunestyret vedrørende dette arbeidet.  
 
I 2023 inkluderes målene som er fordelt, i et eget rapporteringspunkt i enhetenes 
tertial/kvartalsrapportering til kommunedirektør og politisk ledelse. Målet med dette er å sikre 
måloppnåelse og oppfølging, samt en forbedring av internkontrollen i tråd med revisjonens 
anbefalinger.   
   
2. 
For å ivareta revisjonens anbefaling om å utarbeide og bruke måleindikatorer til prosjekter og tiltak, 
er dette også formulert som et eget tiltak i Kommunedelplan Oppvekst:   

«Tjenestene skal utarbeide og bruke måleindikatorer på forebyggende prosjekter og tiltak, og 

evaluere på bakgrunn av dette.» 
 
3. 
Det er også et viktig grep at kommunene ivaretar sin plikt til å bestemme hvilken tjeneste som skal 
ha ansvaret for å samordne tjenestetilbudet til hvert barn som trenger hjelp.   
Kommunedirektøren er pålagt å sikre en funksjon som ivaretar slike avklaringer og / eller å avklare 
dette selv.   
 
Hvis det er uklart eller tjenestene er uenige om hvilken tjeneste som skal ivareta samordningen, er 
det kommunens ansvar å avgjøre hvilken kommunal tjeneste som skal samordne tjenestetilbudet. 
Kommunens plikt til å bestemme hvilken kommunal velferdstjeneste som skal ivareta samordningen, 
blir derfor først aktuell når tjenestene ikke selv blir enige om hvem som skal samordne tilbudet.    
 

 https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/samarbeid-om-tjenester-til-barn-unge-og-deres-
familier 

 

For å ivareta og sikre dette, er det presisert følgende tiltak i Kommunedelplan Oppvekst:  
 
«Prosedyrer og rutiner for tverrfaglig/sektorovergripende samarbeid og samhandling for utsatte barn 
og unge utarbeides og implementeres i samtlige instanser som arbeider med barn, unge og deres 
familier. Rutinen inneholder en tydeliggjøring av ansvar og beslutningsmyndighet samt prosesser for 
videre arbeid i de tilfeller tjenestene ikke kommer til enighet om tolkning av lovverk og hvor sak hører 
hjemme.» 
 
Dette arbeidet påbegynnes i januar 2023, og ledes av koordineringsgruppa for Kommunedelplan 
Oppvekst. Det er viktig å sikre at Velferdspilotens intensjon og arbeid videreføres inn i ordinær drift.  
 

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/samarbeid-om-tjenester-til-barn-unge-og-deres-familier
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/samarbeid-om-tjenester-til-barn-unge-og-deres-familier


4.  

«Kommunedelplan Oppvekst harmonerer med kommunedelplan Helse, omsorg og mestring. 

De fire strategiene generelt, og strategi 3 og 4 spesielt, vil sikre barn, unge og familier med 

behov for livslange tjenester.» 

 

 


