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RÅDMANNENS INNSTILLING:
1. Kvalitetsmelding barnevern 2020 tas til orientering.
2. Rådmannen lager plan for arbeidsprosess med neste års kvalitetsmelding 2021

som involverer medvirkning fra barn, ungdom, foreldre, samarbeidspartnere,
ansatte, kommunal ledelse og politikere.
3. Kvalitetsmelding 2021 legges fram for kommunestyret i oktober.

SAMMENDRAG

I Prop 73 L om endringer i barnevernloven var et av forslagene å lovfeste krav om årlig
tilstandsrapportering om barnevernet til kommunestyret. Dette forslaget var på høring
i 2019. Våren 2020 ble Prop 84 L (2019-2020) lagt frem for Stortinget. Her ble
forslaget om tilstandsrapportering gjentatt og spesifisert. Forslaget ble vedtatt med
virkning fra 1. januar 2021.
Ut fra lovendringen stilles det krav om en slik tilstandsrapportering (heretter kalt
kvalitetsmelding) først i 2021. Familie og inkluderingssjef har sammen med
barnevernleder funnet det hensiktsmessig å utarbeide en kvalitetsmelding allerede i
2020. Meldingen er laget med de begrensninger det ble vist til i saksframlegget til
Utvalg for oppvekst og levekår samt Kommunestyret.
Årets kvalitetsmeldingen er derfor å betrakte som en startpilot, og et utgangspunkt for å
drøfte hvilken prosess, innhold og form kvalitetsmelding barnevern 2021 bør ha.
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Iverksetting i hht vedtak
Saksopplysninger:

I Prop 73 L om endringer i barnevernloven var et av forslagene å lovfeste krav om årlig
tilstandsrapportering om barnevernet til kommunestyret. Dette forslaget var på høring
i 2019. Våren 2020 ble Prop 84 L (2019-2020) lagt frem for Stortinget. Her ble
forslaget om tilstandsrapportering gjentatt og spesifisert. Forslaget ble vedtatt med
virkning fra 1. januar 2021.
Ut fra lovendringen stilles det krav om en slik tilstandsrapportering (heretter kalt
kvalitetsmelding) først i 2021. Familie og inkluderingssjef har sammen med
barnevernleder funnet det hensiktsmessig å utarbeide en kvalitetsmelding allerede i
2020. Meldingen er laget med de begrensninger det ble vist til i saksframlegget til
Utvalg for oppvekst og levekår samt Kommunestyret.
Årets kvalitetsmeldingen er derfor å betrakte som en startpilot, og et utgangspunkt for å
drøfte hvilken prosess, innhold og form kvalitetsmelding barnevern 2021 bør ha.
Kvalitetsmeldingen gir beskrivelser av barnevernets arbeid, lovgrunnlag, presenterer
barnevernet i Askøy og tar for seg temaområder innenfor barnevernet.
Den gir en oversikt over økonomi, hovedpostene i barneverntjenesten sitt budsjett samt
statistikk og beskrivelse av utvikling innenfor sentrale områder de siste årene.
Videre beskriver den utfordringsbildet, innsatsområder og tiltak for tjenesten.
Se ellers selve kvalitetsmeldingen som eget vedlegg til saken.
Vurdering:

Dette er den første kvalitetsmeldingen for barnevernet på Askøy, og er en pilot for å
starte arbeidet med hvordan arbeidsprosess, involvering, innhold og utforming videre
skal være.
Barneverntjenesten har et viktig, og samtidig krevende samfunnsmandat, som hjelper,
kontrollør og med myndighet til å gjennomføre svært inngripende tiltak.
Mange opplever også barnevernet generelt som lite åpent og villige til å gi innsyn i
prosesser og grunnlaget for hvordan de kommer fram til de beslutningene de gjør.
Fortsatt oppleves det å ha kontakt med barnevernet som stigmatiserende for mange.
Det bidrar også til at barn, ungdom og foresatte som faktisk opplever barnevernet som
en nødvendig hjelpetjeneste, ikke nødvendigvis er de som forteller sine historier i
media.
Samtidig har media gjort en viktig jobb med å få fram alvorlig systemsvikt og mangler i
barnevernet, slik at helt nødvendige endringer har blitt gjennomført. Dette er
Barnevernreformen et av flere eksempler på.
En lovfesting av årlig kvalitetsmelding til kommunestyret er derfor et viktig verktøy for
å gi politikere sammen med innbyggerne, samarbeidspartnere og administrasjonen på
Askøy et felles grunnlag å vurdere kvalitet og forsvarlighet i tjenesten her.

For at kvalitetsmeldingen skal bli et så godt verktøy som mulig, må det lages en
arbeidsprosess gjennom 2021 som involverer barn, ungdom, foreldre,
samarbeidspartnere, ansatte, kommunal ledelse og politikere. I tillegg til de fakta som
kommer fram gjennom tall og statistikker kan en
slik medvirkning gi viktige perspektiver innenfra/ut og utenfra/inn på opplevd kvalitet
og forsvarlighet i tjenesten. Noe som kan gi en annen forutsetning for sammen å stake
ut en kurs for hva framtiden barnevern på Askøy skal være.
Folkehelseperspektiv:

Å sikre rammer som gjør at barneverntjenesten effektivt og forsvarlig kan gjennomføre
de oppgaver som skal løses, og er i stand til å oppnå tilsiktede resultater på en forsvarlig
måte er god folkehelse for barn, unge og familier med behov for disse tjenestene.
Økonomi:

Tiltakene gjennomføres innenfor vedtatt budsjett og økonomiplan.
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