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Løypemelding fra barneverntjenesten til utvalg for
levekår 4. kvartal 2017
Løypemeldingen tar utgangspunkt i det som var status i barneverntjenesten 3. og 4. kvartal 2017
Høstsemesteret for barneverntjenesten bar preg av ekstra arbeidsbelastning på grunn av høyere
sykefravær, samt lukking av avviket barneverntjenesten hadde fått fra Fylkesmannen.
Det var en økning i antall meldinger til barneverntjenesten fra 77 i perioden 01.10 – 31.12.16 til
114 for samme periode i 2017. I 2016 ble 18 av 77 meldinger henlagt før undersøkelse. De fleste
av meldingene som ble henlagt før undersøkelse kom fra politi og omhandlet mindre alvorlig
kriminalitet begått av unge eller kriminell virksomhet hos foreldre uten daglig omsorg for barn. I
2017 ble 37 av 114 meldinger henlagt før undersøkelse.
Som i 2016 var hoveddelen av henleggelsene meldinger fra politi eller noen andre instanser der
meldingene omhandlet mindre alvorlig kriminalitet begått av unge eller kriminell virksomhet (
inklusiv noe rus) hos foreldre uten daglig omsorg for barn. Det betyr at vi totalt stod igjen med
17 flere undersøkelser i 2017 enn i 2016 som skulle gjennomføres på tampen av året. Normalt
klarer en kontaktperson (saksbehandler) å håndtere 7 – 10 undersøkelser parallelt. Det betyr at i
tillegg til vakanse knyttet til sykefravær måtte undersøkelsesteamet håndtere en saksmengde som
normalt hadde krevd to personer ekstra.
På bakgrunn av tilsynet og de avvik som både helsestasjon/ skolehelsetjenesten og
barneverntjenesten fikk, har vi hatt et særlig blikk på meldinger fra helsestasjon/
skolehelsetjenesten til barneverntjenesten. Vi har sett på både antall, alder og problematikk.
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Resultatet er som følger;
01.10.16 – 31.12.16: Totalt 5 meldinger fra helsestasjon/ skolehelsetjenesten
Alder på barnet: 7 år Årsak til melding: Foreldres rusmisbruk
5 år
Foreldres rusmisbruk
10 år
Foreldres rusmisbruk
15 år
Barnets adferd / kriminalitet
14 år
Mistanke om seksuelt misbruk
01.10.17 – 31.12.17: Totalt 6 meldinger fra helsestasjon/skolehelsetjenesten
Alder på barnet: 9 år Årsak til melding: Barnets psykiske helse / barnets relasjonsvansker
Ufødt
Rusmisbruk hos foreldre
8 år
Barnet utsatt for vold / mishandling i nære relasjoner
1 år
Barnet utsatt for vold i hjemmet / vitne til vold
1 år
Barnet utsatt for vold i hjemmet / vitne til vold
5 år
Barnet utsatt for vold i hjemmet / vitne til vold
Som utvalget er kjent med er barneverntjenesten i gang med flere utviklingsprosjekter som en del
av program «En landsby rundt sårbare barn og familier» De prosjektene som har kommet lengst
er;
Etablering av Hasteteam i barneverntjenesten fra desember 2017:
 Har kunnet prioritere utvalgte ansatte til å følge opp akutte hendelser samme dag, og tett i
påfølgende dager i konkrete hendelser, blant annet ifbm et selvmord og i saker
vedrørende vold/ overgrep.
 Det har ikke vært plassert barn/ ungdom i eksterne tiltak etter at Hasteteamet kom i gang i
desember
 En sak kunne endt med ekstern plassering uten Hasteteam, ut fra omfanget av arbeid som
måtte legges ned samme dag for å avklare hvor i nettverket barnet kunne plasseres.
 En annen sak kunne endt med en midlertidig plassering, mens barnevernet, ut fra en
risikovurdering for barnet, jobbet med å avklare informasjon slik at en kunne si at barnet
fortsatt kunne bo hjemme.
 Månedspris pr institusjonsplass er kr 70.320 og kostnadene til et statlig beredskapshjem
er kr 30.120 pr plass pr mnd. Så langt betyr det en besparelse på til sammen kr. 130.560
Medvirkning:
 I samarbeid med Forandringsfabrikken, deltar nå en ung voksen med egen erfaring fra
barnevernet i intervju av aktuelle kandidater til ledige stillinger i barneverntjenesten. Det
har så langt vært prøvd ut i to ansettelsesprosesser og er planlagt i en tredje prosess. For
oss har det vært nyttig og ransakende i forhold til hva vi som barneverntjeneste har
vektlagt kontra den unge voksne fokus og vurderinger. Dette er noe vi vil dra nytte av og
utvikle videre
Kvalitet og forsvarlighet:
 Det ble inngått samarbeid med Høgskolen på Vestlandet, Campus Sogndal, høsten 2017
om evaluering av pilot på metodikk i internveiledning i barnevernet
 Tiltaksteamet i barnevernet (de som følger opp barn som får hjelpetiltak i hjemmet samt
på institusjon) skal gjennomføre månedlige møter, ut fra en bestemt strukturert
tilnærming og metode. Dette skal gi veiledning på og informasjon om saksarbeidet,
yrkesfaglig utøvelse og systeminformasjon til utvikling av teamet, tjenesten og samarbeid
med andre
 Evalueringen fra Høgskolen starter mars 2018 og går t.o.m mars 2019 for piloten.
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