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Sammendrag
Jeg har som prosjektleder vært på rundreise i Finnmark og besøkt de fleste
barneverntjenestene, møtt barnevernledere og mange ansatte i og rundt barnevernet i den
enkelte kommune. (Noen kommuner har stilt opp med barnevernleder, nestleder og andre
ansatte i intervjuene. Jeg har valgt å bruke betegnelsen barnevernleder når jeg har vist til
uttalelser fra kommunene).
Videre er jeg blitt kjent med KS som organisasjon, med rådmannsutvalget i KS Finnmark og
samarbeidet med Barne- ungdoms og familiedirektoratet i forhold til kompetansestrategien for
det kommunale barnevernet. Sistnevnte gjennom deltakelse i dialogmøte, referansegrupper og
workshop fra mai til desember 2017.
I januar 2018 deltok jeg i en kickoff samling ved Nord Universitet i forbindelse med at de skal
forme en fem - årig barnevernspedagogutdanning.Arbeidet med forprosjektet har vært
spennende, omfattende og variert. Gjennom intervjurunden med barnevernlederne har jeg fått
et innblikk i det kommunale barnevernet i fylket. Med utgangspunkt i målsettingen i
prosjektet har jeg kunnet beskrive dets ståsted ift dagens situasjon og se dette i sammenheng
med de krav som stilles i fremtid. Jfr. Kompetansestrategi for det kommunale barnevernet
2018-2024.
Avslutningsvis viser jeg til innhold og samarbeidsgrunnlaget mellom kommunene og
hovedprosjektet med utgangspunkt i vedtak i rådmannsutvalget i KS Finnmark den 1. mars
2018.
Prosjektet er et samarbeid mellom Porsanger kommune og KS-Finnmark, og er finansiert av
prosjektmidler fra Fylkesmannen i Finnmark. Forprosjektet har hatt en varighet fra 15. mai
2017 til og med 14. mai 2018.
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Nåværende organisering av barnevernet i Finnmark

Bilde 1. Nåværende organisering av barnevernet i Finnmark
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Kortversjon
Navn på prosjektet
Finnmarksmodell barnevernet

Tidsperiode forprosjektet
Forprosjektet startet opp 15.05.17 frem til 15.05.18.

Om Finnmarksmodell barnevernet
På en felles samling for rådmenn og barnevernledere i juni 2015 ble det satt fokus på
barnevernets behov for bedre og økt samarbeid mellom kommunene og også internt i
kommunene i Finnmark. På grunnlag av vedtak i rådmannsutvalget i KS Finnmark i sak
15/21 ønsket utvalget å få etablert et prosjekt med tanke på å få til interkommunale
samarbeid på barnevernsområdet i Finnmark. Det ble konkludert med et klart behov for et
tettere og mer forpliktende samarbeid i fremtid.
Utfordringsbildet for den kommunale barneverntjenesten i Finnmark er sammensatt. Det er
en betydelig økning i antall saker, sakene er mer komplekse enn tidligere, og pågående
omorganisering av BUF-etat med en omfattende oppgaveoverføring til kommunene gjør det
nødvendig å se på organiseringen av de kommunale barneverntjenestene. Fylkesmannen i
Finnmark har gjort en analyse der de vurderer at kun 4 av 19 kommuner vil ha tilstrekkelig
kompetanse, ressurser og tiltak for å kunne løse sine oppgaver.
Oppgaveløsningen skal sikre de seks kvalitetsmålene i Prop.106 L (2012-2013) Endringer i
barnevernloven.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Barn og familier skal få hjelp som virker
Barn og familier skal møte sikre og trygge tjenester
Barn og familier skal bli involvert og ha innflytelse
Barn og familier skal møte tjenester som er samordnet og preget av kontinuitet
Barnevernets ressurser skal utnyttes godt
Barnevernet skal sørge for likeverdige tjenester

I Finnmark er det tre interkommunale barneverntjenester, som har organisert seg etter
Vertskommunemodellen (1). Fire kommuner har to eller færre ansatte, 11 kommuner har
mellom to og fem ansatte og fire kommuner har flere enn 5 ansatte. Selv med en endret
kommunestruktur der kommuner slåes sammen, må barnevernet løse oppgaver gjennom et
omfattende kommunalt samarbeid. Fylkesmannen mener at det likevel vil være behov for at
staten spiller en rolle i oppgaveløsningen i barnevernet i Finnmark.
Prosjektet er tenkt gjennomført i to deler. Del en (forprosjektet) har kartlagt status, behov og
muligheter for nye løsninger for barnevernet i kommunene i fylket. Del to var i
utgangspunktet planlagt fra siste halvdel av 2018 og ut første halvdel av 2021. 1. mars 2018
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fattet rådmannsutvalget vedtak om at hovedprosjektet skal gjennomføres i ett år fra 15. mai
2018 til 14. mai 2019. KS Finnmark skal gjennom prosjektet være en utviklingspartner for de
medlemmene som ønsker dette. Hovedoppgavene vil være å bistå ved etablering av
akuttberedskap i barnevernet i Finnmark og ved etablering av kommunesamarbeid.

Hovedmålsettingen er å utvikle en Finnmarksmodell for å sikre forsvarlige
barneverntjenester.
Delmål
• Kartlegging av kompetansebehov.
Rett kompetanse for å imøtekomme dagens og framtidens behov.
Tiltak: Kartlegge og definere kompetansebehov i barneverntjenestene i
Finnmark.

• Rekruttere og beholde personell i barneverntjenesten.
Mange kommuner har stor turnover.
Tiltak: Utrede hva som skal til for å sikre god rekruttering og beholde
personell. Anbefale tiltak.
•

Sikre tilstrekkelig kapasitet.
I mindre kommuner er det få ansatte og begrenset tilgang på
spesialistkompetanse.
Tiltak: Kartlegge utfordringer ift at enkelte kontor har få ansatte og foreslå
tiltak i forhold til dette.

• Avklare grunnlaget for samarbeidsavtaler med kommuner.
Tiltak: Utarbeide forslag til samarbeidsavtaler med kommunene.

• Teknologiske løsninger skal vurderes i alle deler av
tjenesteytingen der det er mulig.
Slike løsninger kan gi muligheter for å samarbeide om kompetansedeling og
tiltak som den enkelte barneverntjeneste ikke innehar selv.
Tiltak: Få oversikt over hvilke velferdsteknologiske løsninger som finnes, hva
som er mulig å få, gi anbefalinger og prøve ut løsningene.

• Utvikling av modeller for organisering av tjenestene.
Tiltak: Det må vurderes flere modeller ut fra behovene og mulighetene i de
ulike kommunene og med referanse fra andre deler av landet. Det gis
anbefalinger om hvilke modeller som passer for kommunene i forhold til
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forsvarlighet, størrelse, innbyggertall og statistikk over bruk av
barneverntjenester.

Avgrensning av prosjektet.
Prosjektsøknaden ble fremmet på grunnlag av vedtak i rådmannsutvalget i KS Finnmark i
2015. Utvalget ønsket å få etablert et prosjekt med tanke på å få til interkommunale samarbeid
på barnevernsområdet i Finnmark.
Regjeringens barnevernsreform og ny barnevernlov (Prop.106 L 2012-2013) vil kunne gripe
inn i prosjektet Finnmarksmodell barnevernet. Mer kunnskap- bedre barnevern.
Kompetansestrategi for det kommunale barnevernet 2018-2024,- Barne og
likestillingsdepartementet. Heretter brukes begrepet kompetansestrategi ift
opplæringstilbudet fra Bufdir.
Det har vært viktig å få kjennskap til tiltakene som skal iverksettes i kompetansestrategien og
og tilpasse disse prosjektet. Det har medført at delmål en er en kartlegging i forhold til
kompetansen i den enkelte kommune. Helt konkret å kartlegge behov ut i fra dagens og
fremtidens oppgaver. Delmål to (kompetanseplan)utgår, med begrunnelse i det statlige
tilbudet med tjenestestøtteprogrammet, læringsnettverkene, viderutdanningene og tilbudet om
fem- årig barnevernspedagogutdanning med master.
Delmålene en til fem er kartlagt gjennom intervjuene, og dokumenteres i forprosjektets
rapport.
Delmål seks er utgangspunktet for rådmamannsutvalgets vedtak 1. mars 2018.

Rådmannsutvalget i KS Finnmark ønsker å videreføre barnevernsprosjektet
Finnmarksmodellen i ett år fra avslutning av forprosjektet forutsatt at prosjektet
finansieres med midler fra Fylkesmannen i Finnmark.
KS Finnmark skal gjennom prosjektet være en utviklingspartner for de medlemmene som
ønsker dette. Hovedoppgavene vil være å bistå ved etablering av akuttberedskap i
barnevernet i Finnmark og ved etablering av kommunesamarbeid.

I utgangspunktet var prosjektet planlagt fra 15. mai 2017 og frem til og med første halvdel
av 2021. Det vil være mulig å foreta en ny vurdering om videre drift av prosjektet ut fra
kommunenes behov våren 2019.
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Fremdrift
Mai -Juni 2017
•
•
•
•

Oppstart 15. mai for prosjektleder i KS-Finnmark
Skrive prosjektplan for prosjektet, som skal godkjennes av styringsgruppen.
Evalueres og endres ved behov.
Etablere styringsgruppe
Orientering i rådmannsutvalget i KS Finnmark

August -September -Oktober
•
•
•

Dialogmøter/intervju med kommunene for å kartlegge behovene og situasjonen i den
enkelte kommune.
Arbeide med innsamlet materiale fra intervju og «kick off» samling.
«Kick off» samling med barnevernledere og rådmenn.

November -Desember
•
•
•
•

Arbeide med innsamlet materiale fra intervju og «kick off» samling.
Etablere referansegruppe, møte i referansegruppa.
Dialog med samarbeidsparter.
Orientering i RU. (RU ber om en anbefaling ift modeller for samarbeid).

Januar -Februar 2018
•
•
•
•

Samarbeidsmøte med fylkesmannen, representant for rådmannsutvalget i Finnmark og
prosjektledelsen.
Orientering i fylkesstyret og rådmannsutvalget i KS Finnmark. Legge frem forslag til
modeller for samarbeid mellom Finnmarkskommuner.
Deltakelse på strategikonferansen i Finnmark (Kirkenes) - tema barnevern.
Utviklingsverksted med kommuner for å kartlegge videre status og behov for IKS.
Nye samarbeidsformer og innovative løsninger.

Mars
•
•

Kommunestyre behandling evt. annet ift. hovedprosjektet.
Etablere arbeidsgrupper.
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April/mai
•
•
•

Ferdisgstille rapporten forprosjektet
Møtevirksomhet kommunene
Oppstart hovedprosjektet

Kompetansestrategien for det kommunale barnevernet 2018-2024.
Overskriften er Mer kunnskap – bedre barnevern. Ut i fra barnevernledernes tilbakemeldinger
er kunnskapsbehovet omfattende og variert. Mye samsvarer med tilbakemeldingen fra
referansegruppene i forbindelse med kartleggingen av kompetansebehov i regi av Bufdir
2017.
Strategien viser til behovet for gode utdanninger for å sikre kompetanse i utrednings- og
tiltaksarbeidet i barnevernet. Det vises til at utdanningstilbudet i dag ikke er godt nok. (1)
Det blir etablert tilbud om tre nye videreutdanninger på masternivå med oppstart høsten 2018.
Temaene for disse skal være relasjons kompetanse og samarbeid med barn og familier,
vurderinger av barns beste og juss i barnevernfaglig arbeid. Alle er spesielt rettet mot det
kommunale barnevernet. Utdanningen skal være praksisrettet og tilpasset deltakernes
arbeidssituasjon.
De eksisterende tilbudene om videreutdanning i barnevernledelse, barnevernfaglig
veiledning og barnevern i minoritetsperspektiv videreføres også i 2018. Det gis tilskudd til
disse videreutdanningstilbudene, som skal dekke vikarutgifter, reisekostnader og
litteraturkjøp.
Det er rettet et fokus på barnevernspedagog- og sosionomutdanningene, som vil bidra til at
utdanningene blir mer relevante og møter brukernes og tjenestenes behov i fremtid. I tillegg
skal det etableres barnevernsutdanninger på masternivå. En fem-årig
barnevernspedagogutdanning.
Tjenestestøtteprogrammet er et nytt etterutdanningstilbud som retter seg mot alle ansatte,
både ledere og medarbeidere. Kunnskaps- og kompetansesentrene på barnevernsområdet skal
tilby opplæring og veiledning i programmet. Målet er at alle kommuner skal få tilbud om
deltakelse i løpet av strategiperioden. Programmet vil vare i tre til fire måneder, og
gjennomføringen skal skje fylkesvis, slik at flere kommuner fra samme fylke kan delta
sammen. Tema i opplæringen vil være undersøkelses- og tiltaksarbeid, medvirkning og
samarbeid med barn og barnets familie og nettverk og kunnskap om traumesensitiv
tilnærming i arbeid med barn og unge. En del av programmet er rettet spesielt mot
lederne.
Videre skal det etableres kommunale læringsnettverk hvor kommuner kan komme
sammen, og utvikle sterkere fagmiljø og utvikling av hjelpetilbud.
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Læringsnettverkene kan søke fylkesmannen om stimuleringsmidler til gjennomføring av
utviklingsprosjekter. Midlene kan dekke kostnader til prosjektledelse eller oppfølging fra
eksterne kompetansemiljøer som kan bistå med opplæring, kvalitetssikring og evaluering.
Det skal etableres veiledningsteam som vil være et frivillig tilbud for kommuner hvor det er
høy risiko for svikt i tjenesten. Lederstøtte og veiledning vil være stikkordene i denne
sammenheng.

Kompetansebehov i kommunene sett i forhold til kompetansestrategien
Ut i fra kartleggingen av kompetansebehov, ser det ut til at tiltakene i kompetansestrategien
samsvarer med kompetansen som mangler i kommunene i Finnmark.
I løpet av strategiperioden skal alle kommuner få mulighet til å prioritere og delta i
kompetansehevende tiltak. Staten har gjennom det arbeidet Bufdir har gjennomført i 2017
gjort et omfattende arbeid for å bidra til kompetanseløft i barnevernet. Da gjenstår
kommunenes egen deltakelse til gjennomføringen av strategien i løpet av de neste årene.
Tiltakene i kompetansestrategien skal øke kunnskap ift. å utrede barns behov, sette inn riktig
hjelp og å styrke kommunenes muligheter til å bygge opp gode forebyggende tilbud til barn
og familier der de bor. Dette skal skje sammen med barnehager og skoler, helsestasjonen m.fl.
Brukermedvirkning og fokus på ledelse er også satsningsområder, og sist men ikke minst så
legges det til rette for samarbeid mellom kommuner, noe dette prosjektet også vil være med
på å bygge opp om i Finnmark.

Tiltak som vil bistå til å rekruttere og beholde personell i
barneverntjenestene.
Prioriteringen ift barnevernfaglige oppgaver og samarbeid er forskjellig fra kommune til
kommune. Jeg vil synliggjøre dette gjennom to eksempler som viser ytterpunkter.
1. Barnevernsleder har god oversikt, kompetanse og iverksetter tiltak umiddelbart. Først
og fremst vil et etablert samarbeid med etatsleder gjøre at begge lederne i
utgangspunktet har en god oversikt over situasjonen i tjenesten. Det er en felles
forståelse av problemet og tiltak vurderes straks ut i fra en helhetsforståelse.

2. Barnevernleder har ikke oversikt over situasjonen og/eller mangler kompetanse om
hva som må til for å snu utviklingen. Barnevernleder prøver i det lengste å gjøre noe
med situasjonen, formidler behovet til nærmeste leder og ber om bistand. Det er ikke
en felles forståelse av problemet og uvisst hvilke tiltak som settes inn.
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Derfor er mitt første forslag til tiltak, at barnevernet trenger kompetente ledere, og at det
er et godt utviklet samarbeid mellom barnevernleder og etatsleder m fl. I kommuner med
høy risiko for svikt i barneverntjenesten synliggjøres det gjennom rapporteringer og
Fylkesmannen vil kunne innlede et samarbeid og evt. tilsyn med den enkelte kommunen.
Dialogmøtene som skal iverksettes i regi av fylkesmannen er et godt eksempel på det
overordnede ansvar og den nasjonale satsningen som kommuner etterspør.
Samtidig må en sørge for riktig bemanning for å forebygge svikt i tjenesten. Enhver
tjeneste som er underbemannet vil ikke levere forsvarlige tjenester over tid. Gjennom en
årlig redegjørelse i politiske utvalg, så vil utvikling og status i tjenesten synligjøres, også
mulighetene for endring. Gjennom en annerkjennelse av arbeidet som utføres og
forventninger til de ansatte vil også statusen for arbeidet heves. Gjennom å åpne opp og
vise barnevernet utad, så vil omdømmet bygges.
Taushetsplikten handler om personvern. Den gjelder ikke måter å arbeide på, hvilke tilbud
en har, hvordan tjenesten er organisert, hvilken kunnskap en har og hvordan situasjonen i
den enkelte tjeneste er til enhver tid. Gennom å åpne opp vil omdømmet endres og
ansvaret fordeles. Å synligjøre denne virkeligheten er en viktig lederoppgave, og like
viktig er det at der et mottakere som tar imot og deler ansvaret når det er nødvendig.

Tiltak:
•
•
•
•
•
•

•

Styrke lederrollen i det kommunale barnevernet gjennom kompetansekrav og
lederutdanning.
Samarbeid mellom ledernivåene i kommunene. Barnevernet er alles ansvar.
Tilstrekkelig bemanning ut i fra behov, bør vurderes fortløpende.
Årlig redegjørelse i politiske utvalg om utvikling og status i
barneverntjenesten.
Heve statusen i det kommunale barnevernet gjennom annerkjennelse for det
arbeidet som utføres.
I distriktene bør en se på samarbeidsformer mellom barneverntjenestene.
Innbyggertall og areal bør være viktige faktorer i forhold til organisering og
dimensjoneringen av tjenestene. Enhver liten kommune kan ikke representere
omfanget av tjenester som et forsvarlig barnevern fordrer. Vurdere
interkommunale samarbeidsformer mellom flere kommuner.Større enheter.
Studenter tilbys praksis i kommunale barneverntjenester.

I tillegg er flere statlige tiltak godt i gang i finnmarkskommunene. Her kan nevnes
tjenestestøtteprogrammet, videreutdanninger, lederutdanninger og flere kommuner har fått
tilbud om veiledningsteam, som skal tilby bistand og lederstøtte.
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Utfordringer ift. at enkelte kontor har for få ansatte.
Uttalte utfordringer fra kommuner:
•

En annen viktig presisering er at det i fjor høst ble fattet vedtak om
nedprioritering av det forebyggende arbeidet og skriving av tiltaksplaner.

•

Resulterer i dårlig styring, liten utvikling og oversikt i tjenesten. Når vi
samtidig mangler tiltak så opplever vi krise på krise hvor det i kortere
perioder går bra. Må leie inn personell utenfra for å ta unna saker.

•

Variasjoner som handler om antall ansatte i tjenesten og oppgaver som
skal løses. For to år siden hadde vi mye fristbrudd, og det ble ansatt en
person til i tjenesten. Så snart det er fravær av forskjellig årsak, så går
fristbrudd statistikken opp. Første kvartal i år hadde vi fristbrudd i alle
undersøkelsessaker. Det ble en positiv utvikling i andre kvartal og i dag er
situasjonen å betegne som bra.

•

Det å være for lavt bemannet begrenser aktiviteten ut av kommunene. Sliter
med å følge godt nok opp de tiltak som er utenfor kommunegrensen, og
gjerne når det er store avstander.

•

Vi har ca. 70 % fristbrudd på undersøkelser. Har tidligere hatt fristbrudd
på meldinger. Rutinene er blitt bedre, så det er en reduksjon i
fristbruddene. Når det gjelder oppfølging av fosterhjem, så ser vi en
gradvis økning av fristbrudd nå.

Beskrivelsene ovenfor viser til situasjonen i barnevernstjenester som krever strakstiltak. Alle
nivå kjenner ofte til situasjonen i disse tjenestene. Fra ansatt, barnevernsleder, etatsleder,
kommunalsjef, rådmann, ordfører og opp til fylkesmann. I utgangspunktet handler dette om
ledelse, underbemanning, organisering, struktur, rutiner, metoder og kompetanse m.m. Som
nevnt tidligere er det store variasjoner i de enkelte kommunene. En ROS analyse foretatt av
Fylkesmannen i Finnmark ( Strategkonferansen Kirkenes 2018)viser mye bra, men også at alt
for mange kommuner ligger i en kristisk sone. Både innenfor totalansvar og fristbrudd.
Regjeringen viser til at det er kommunenes ansvar og bemanne barneverntjenestene, og
kompetansestrategien er et godt eksempel på nasjonal satsning. Er overføringene til
kommunene i takt med denne beskrevne utviklingen? Og kan kommunene foreta en
prioritering innenfor sine budsjetter?
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Sikre tilstrekkelig kapasitet.
Ut i fra mine intervju, analyser og ny barnevernreform synes det klart at barnevernet er et
ansvar som må styrkes på mange nivå. Behovet for interkommunalt samarbeid trenger ikke
alene å knyttes til at tjenestene fungerer dårlig, men også at kommunene vil kunne bli i bedre
stand til å møte fremtidige krav. Formålet er å oppnå en fremtidsrettet, kvalitativ og robust
barneverntjeneste, samt vurdere og ivareta oppgaver fra staten også ut over det som framgår
av proposisjonen (Prop.106 L (2012-2013) Endringer i barnevernloven. (Se side 6.)
Økt ansvar for nye tiltak og heldøgns akuttberedskap betyr at kommunene må øke antall
stillinger i nær fremtid. Selv de kommuner som velger å samarbeide bør bemanne opp
tjenestene til et forsvarlig nivå i forkant. Det snakkes om et likeverdig samarbeid dersom
kommuner innleder et arbeidsfelleskap, hvis ikke vil et samarbeid kunne defineres som kjøp
av tjenester fra en kommune til en annen.

Hvilke tiltak bør iverksettes for å sikre tilstrekkelig kapasitet. I små kommuner er det få
ansatte og begrenset tilgang på spesialistkompetanse. Anbeafale tiltak.
•
•
•
•
•
•

Foreta en kartlegging i tjenesten ift alle typer oppgaver og bemanning.
Dokumentere mangler.
Planlegge og igangsette tiltak for å stabilisere tjenesten og å forebygge
negativ utvikling.
Styrke bemanningen ut i fra etablering av akuttberedskap fra 01.01.19.
Det må tilføres ressursser og kompetanse dersom kommunene skal ha
større tiltaksansvar. Endringer vil kunne forventes i 2020.
Vurdere behov for ekstern veiledning, gjerne i samarbeid med
Fylkesmannen.
Etablere samarbeid med nærliggende kommuner.

I tillegg vil en prosess hvor staten er med og bidrar på mange nivå som kompetanseheving,
utdanning, midler til utviklingsprosjekt, veiledningsteam og læringsnettverk mm. være et godt
utgangspunkt for endring.

Teknologiske løsninger skal vurderes i alle deler av tjenesteytingen. Få oversikt over
hvilke teknologiske løsninger som finnes, og hvilke som kan skaffes og prøves ut.
Prosjektleder har etablert et samarbeid med Digi barnevern, som er et nasjonalt prosjekt i
samarbeid mellom KS og Bufdir. Målsettingen i prosjekt Finnmarksmodell er å skaffe
oversikt over hvilke teknologiske løsninger som finnes og hvilke som kan skaffes og prøves
ut.
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Barnevern er en av de viktigste oppgavene i det offentlige. Stat og kommune har ulike
oppgaver innenfor barnevernet, og er avhengige av å samarbeide godt for å levere gode,
helhetlige tjenester til tjenestemottakerne. Formålet med Lov om barneverntjenester er
beskrevet i § 1-1:

•
•

Å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og
utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid
Å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstsvilkår

Prosjektet Digi barnevern har gjort rede for at det er betydelige utfordringer i forhold til ITstøtten som er tilgjengelig for barnevernet i dag. Det er grunn til å tro at utfordringene er til
hinder for barnevernets evne til å oppnå formålet med Lov om barneverntjenester § 1-1.
Med sikker, heldigital og moderne IT-støtte, vil man i betydelig grad kunne styrke
barnevernets evne til å gi god hjelp raskere til barn som trenger det i fremtid.
Arbeidet i konseptfasen har basert seg på tidligere arbeid som er gjort i stat og kommune.
Basert på arbeidet som er gjort både før og under konseptfasen har prosjektets arbeidsgruppe
og ledelse fått god oversikt over utfordringer og muligheter som finnes på området.
På statlig side har Bufdir gjennomført en utreding (i 2016) av et nasjonalt kvalitetssystem og
samordnet forvaltning i barnevernet på bestilling fra BLD. Én av konklusjonene var at det var
behov for «et eget forprosjekt som utreder ulike alternativer for fremtidig digital forvaltning i
barnevernet».
Under kartleggingen av hvilke teknologiske hjelpemdiler som finnes i Finnmarksbarnevernet
og hvilke som kan skaffes, så er mobilt barnevern og lyd/bildestudio mest aktuelle. 13 av
16 kommuner deler lyd/bilde studio med andre, og mange viser til at det kan være redusert
tilgjengelighet. Tre kommuner har eget lyd/bilde studio, og er meget fornøyd med løsningen.
Fem kommuner har mobilt barnevern, og i en av kommune fungerer det ikke. Fem kommuner
har veilederen.no, som er en digital veileder for barnevernsansatte.

Utvikle modeller for organisering av tjenestene. Vurdere flere modeller ut fra behov og
muligheter i de ulike kommunene.
Delmålet er nærmere definert ut i fra rådmamannsutvalgets vedtak 17. januar og 1. mars 2018.
Prosjektet Finnmarksmodellen videreføres i ett år fra avslutning av forprosjektet, forutsatt at
prosjektet finansieres med midler fra Fylkesmannen i Finnmark. Videre ønsker de at KS
Finnmark skal være en utviklingspartner for de medlemmene som ønsker dette gjennom
prosjektet. Hovedoppgavene vil være å bistå ved etablering av akuttberedskap i barnevernet i
Finnmark og ved etablering av kommunesamarbeid. Kommuner som er særlig sårbare
prioriteres. Rådmannsutvalget tar en aktiv rolle i den videre prosessen med etablering av
formelle samarbeid mellom kommunene. Kommunesamarbeid vil kunne kreve forankring på
høyeste nivå i kommunene for å lykkes med arbeidet.
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KS er en arbeidsgiverorganisasjon som tilrettelegger for sine medlemmer, og kan ikke
forplikte eller instruere den enkelte kommune, kun anbefale. Det har rådmannsutvalget gjort i
forprosjektet. Denne anbefalingen er tuftet på kommunenes egne vurderinger, dialog med
kommunene og tilgjengelig faktagrunnlag . Ingenting er fastlåst, og vi er åpne for at det finnes
flere gode løsninger. 14 av kommunene arbeider nå med organisering av akuttberedskap og
flere rådmenn har signalisert interesse for samarbeid. KS sin rolle i videre prosjekt vil være
som utviklingspartner på det barnevernfaglige området.

Hinder for måloppnåelse
Hva er mest avgjørende for at prosjektet skal lykkes?
•
•

At prosjektet/utviklingsarbeidet forankres politisk og administrativt.
Toppledernes tilstedeværelse og ansvar i fokus.

Hva må til for at kommunen skal kunne delta?
•
•

Utviklingsprosjekt i den enkelte kommune for å sikre det forsvarlige barnevernet.
Ledet av rådmannen.
Ressurser til rådighet for gjennomføringen. Øremerke midler i den enkelte kommune,
skjønnsmidler eller prosjektmidler fellessatsninger.

Hva som kan gå galt?
•

Interessekonflikter, økonomiske årsaker, vilje og mulighet til satsning m.m.

16

Kapittel 1.

1.1.

Navn på prosjektet

Finnmarksmodell barnevernet

1.2.

Tidsperiode forprosjektet

Forprosjektet startet opp 15.05.17 frem til 15.05.18.

1.3.

Om Finnmarksmodell barnevernet

På en felles samling for rådmenn og barnevernledere i juni 2015 ble det satt fokus på
barnevernets behov for bedre og økt samarbeid mellom kommunene og også internt i
kommunene i Finnmark. På grunnlag av vedtak i rådmannsutvalget i KS Finnmark i sak
15/21 ønsket utvalget å få etablert et prosjekt med tanke på å få til interkommunale
samarbeid (på barnevernsområdet) i Finnmark. Det ble konkludert med et klart behov for et
tettere og mer forpliktende samarbeid i fremtid.
Utfordringsbildet for den kommunale barneverntjenesten i Finnmark er sammensatt. Det er
en betydelig økning i antall saker, sakene er mer komplekse enn tidligere, og pågående
omorganisering av BUF-etat med en omfattende oppgaveoverføring til kommunene gjør det
nødvendig å se på organiseringen av de kommunale barneverntjenestene. Fylkesmannen i
Finnmark har gjort en analyse der de vurderer at kun 4 av 19 kommuner vil ha tilstrekkelig
kompetanse, ressurser og tiltak for å kunne løse sine oppgaver.
Oppgaveløsningen skal sikre de seks kvalitetsmålene i Prop.106 L (2012-2013) Endringer i
barnevernloven.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Barn og familier skal få hjelp som virker
Barn og familier skal møte sikre og trygge tjenester
Barn og familier skal bli involvert og ha innflytelse
Barn og familier skal møte tjenester som er samordnet og preget av kontinuitet
Barnevernets ressurser skal utnyttes godt
Barnevernet skal sørge for likeverdige tjenester

I Finnmark er det tre interkommunale barneverntjenester, som har organisert seg etter
Vertskommunemodellen (1). Fire kommuner har to eller færre ansatte, 11 kommuner har
mellom to og fem ansatte og fire kommuner har flere enn 5 ansatte. Selv med en endret
kommunestruktur der kommuner slåes sammen, må barnevernet løse oppgaver gjennom et
omfattende kommunalt samarbeid. Fylkesmannen mener at det likevel vil være behov for at
staten spiller en rolle i oppgaveløsningen i barnevernet i Finnmark.
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Prosjektet er tenkt gjennomført i to deler. Del en (forprosjektet) har kartlagt status, behov og
muligheter for nye løsninger for barnevernet i kommunene i fylket. Del to var i
utgangspunktet planlagt fra siste halvdel av 2018 og ut første halvdel av 2021. 1. mars 2018
fattet rådmannsutvalget vedtak om at hovedprosjektet skal gjennomføres i ett år fra 15. mai
2018 til 14. mai 2019. KS Finnmark skal gjennom prosjektet være en utviklingspartner for de
medlemmene som ønsker dette. Hovedoppgavene vil være å bistå ved etablering av
akuttberedskap i barnevernet i Finnmark og ved etablering av kommunesamarbeid.

Kapittel 2.
Hovedmålsettingen er å utvikle en Finnmarksmodell for å sikre forsvarlige
barneverntjenester i fylket.
2.1.

Delmål
• Kartlegging av kompetansebehov.
Rett kompetanse for å imøtekomme dagens og framtidens behov.
Tiltak: Kartlegge og definere kompetansebehov i barneverntjenestene i
Finnmark.

• Rekruttere og beholde personell i barneverntjenesten.
Mange kommuner har stor turnover.
Tiltak: Utrede hva som skal til for å sikre god rekruttering og beholde
personell. Anbefale tiltak.
•

Sikre tilstrekkelig kapasitet.
I mindre kommuner er det få ansatte og begrenset tilgang på
spesialistkompetanse.
Tiltak: Kartlegge utfordringer ift at enkelte kontor har få ansatte og foreslå
tiltak i forhold til dette.

• Avklare grunnlaget for samarbeidsavtaler med kommuner.
Tiltak: Utarbeide forslag til samarbeidsavtaler med kommunene.

• Teknologiske løsninger skal vurderes i alle deler av
tjenesteytingen der det er mulig.
Slike løsninger kan gi muligheter for å samarbeide om kompetansedeling og
tiltak som den enkelte barneverntjeneste ikke innehar selv.
Tiltak: Få oversikt over hvilke velferdsteknologiske løsninger som finnes, hva
som er mulig å få, gi anbefalinger og prøve ut løsningene.
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• Utvikling av modeller for organisering av tjenestene.
Tiltak: Det må vurderes flere modeller ut fra behovene og mulighetene i de
ulike kommunene og med referanse fra andre deler av landet. Det gis
anbefalinger om hvilke modeller som passer for kommunene i forhold til
forsvarlighet, størrelse, innbyggertall og statistikk over bruk av
barneverntjenester.

2.2.

Avgrensning av prosjektet.

Prosjektsøknaden ble fremmet på grunnlag av vedtak i rådmannsutvalget i KS Finnmark i
2015. Utvalget ønsket å få etablert et prosjekt med tanke på å få til interkommunale samarbeid
på barnevernsområdet i Finnmark.
Regjeringens barnevernsreform og ny barnevernlov (Prop.106 L 2012-2013) vil kunne gripe
inn i prosjektet Finnmarksmodell barnevernet. Prosjektleder May Liss N. Teisrud har vært
deltaker i Bufdirs referansegrupper i to prosjektet med målsettinger om å kartlegge
kompetansebehov og å utarbeide kompetansehevingsplan på nasjonalt nivå. Det tas sikte på
ikrafttredelse på opplæringstilbud for kommuner innen utgangen av 2017. Mer kunnskapbedre barnevern. Kompetansestrategi for det kommunale barnevernet 2018-2024,- Barne og
likestillingsdepartementet. Heretter brukes begrepet kompetansestrategi ift
opplæringstilbudet fra Bufdir.
Det har vært viktig å få kjennskap til tiltakene som skal iverksettes i kompetansestrategien og
og tilpasse disse prosjektet. Det har medført at delmål en er en kartlegging i forhold til
kompetansen i den enkelte kommune. Helt konkret å kartlegge behov ut i fra dagens og
fremtidens oppgaver. Delmål to (kompetanseplan)utgår, med begrunnelse i det statlige
tilbudet med tjenestestøtteprogrammet, læringsnettverkene, viderutdanningene og tilbudet om
fem- årig barnevernspedagogutdanning med master.
Delmålene tre til seks i forprosjektet er kartlagt gjennom intervjuene, og dokumenteres i
forprosjektets rapport.
Delmål syv er utgangspunktet for rådmamannsutvalgets vedtak 1. mars 2018.

Rådmannsutvalget i KS Finnmark ønsker å videreføre barnevernsprosjektet
Finnmarksmodellen i ett år fra avslutning av forprosjektet forutsatt at prosjektet
finansieres med midler fra Fylkesmannen i Finnmark.
KS Finnmark skal gjennom prosjektet være en utviklingspartner for de medlemmene som
ønsker dette. Hovedoppgavene vil være å bistå ved etablering av akuttberedskap i
barnevernet i Finnmark og ved etablering av kommunesamarbeid.
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I utgangspunktet var prosjektet planlagt fra 15. mai 2017 og frem til og med første halvdel
av 2021. Det vil være mulig å foreta en ny vurdering om videre drift av prosjekt
Finnmarksmodell barnevernet ut fra kommunenes behov våren 2019.

2.3.

Fremdrift

Mai -Juni 2017
•
•
•
•

Oppstart 15. mai for prosjektleder i KS-Finnmark
Skrive prosjektplan for prosjektet, som skal godkjennes av styringsgruppen.
Evalueres og endres ved behov.
Etablere styringsgruppe
Orientering i rådmannsutvalget i KS Finnmark

August -September -Oktober
•
•
•

Dialogmøter/intervju med kommunene for å kartlegge behovene og situasjonen i den
enkelte kommune.
Arbeide med innsamlet materiale fra intervju og «kick off» samling.
«Kick off» samling med barnevernledere og rådmenn.

November -Desember
•
•
•
•

Arbeide med innsamlet materiale fra intervju og «kick off» samling.
Etablere referansegruppe, møte i referansegruppa.
Dialog med samarbeidsparter.
Orientering i RU. (RU ber om en anbefaling ift modeller for samarbeid).

Januar -Februar 2018
•
•
•
•
•

Samarbeidsmøte med fylkesmannen, representant for rådmannsutvalget i Finnmark og
prosjektledelsen.
Orientering i fylkesstyret og rådmannsutvalget i KS Finnmark. Legge frem forslag til
modeller for samarbeid mellom Finnmarkskommuner.
Deltakelse på strategikonferansen i Finnmark (Kirkenes) - tema barnevern.
Hvor står kommunene i forhold til tilbud om kompetanseheving:
Tjenestestøtteprogrammet i regi av Bufdir og opplæringssentre?
Utviklingsverksted med kommuner for å kartlegge videre status og behov for IKS.
Nye samarbeidsformer og innovative løsninger.

Mars
•
•

Kommunestyre behandling evt. annet ift. hovedprosjektet.
Etablere arbeidsgrupper.
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April -Mai
•
•
•

Ferdisgstille rapporten forprosjektet
Møtevirksomhet kommunene
Oppstart hovedprosjektet

Kapittel 3
3.1.

Metode

Problemstillingen og formålet med en undersøkelse er to viktige faktorer som styrer valget av
metode. Problemstillingen fordrer en kvalitativ metode, og en slik tilnærming brukes når det
er viktig å få tak i subjektive oppfatninger. I dette tilfellet barnevernledernes erfaringer.
Gjennom å belyse deres erfaringer i forhold til kompetanse, rekruttering, kapasitet og
utfordringer gis innsyn i tjenestene.
I kartleggingen velges et semistrukturert intervju som metode. Det tar utgangspunkt i en
intervjuguide bestående av temaer med utdypende spørsmål som ønskes belyst gjennom
intervjuet. Hvis respondenten tar opp enkelte av disse temaene selv utforskes de der og da, og
man trenger ikke stille egne spørsmål om dette senere. Ellers følges intervjuguiden. Det er
imidlertid opp til prosjektleder å bestemme når i intervjuet spørsmålet skal tas opp og
hvordan ordlyden i spørsmålet skal formuleres. I intervjusituasjonen er det et poeng at
barnevernleder kan fortelle fritt om sine erfaringer, opplevelser og meninger om tjenesten de
leder. Prosjektleders kjennskap til fagfeltet kan sees på som en styrke i forhold til prosjektet.

3.2.

Analyse og tolking av data

Data taler ikke for seg selv. De må ordnes, klassifiseres og tolkes. Analysen er en prosess
hvor prosjektleder kategoriserer dataene slik at de får struktur og skaper oversikt. På denne
måten blir dataene tilgjengelig for tolking. Prosjektleder er opptatt av likheter, ulikheter og
nyanser i materialet. I praktisk analysearbeid er det nødvendig med en systematisering og
klassifisering i forhold til emner og momenter som er kommet opp i samtalene. Hensikten har
vært å finne større linjer og mønster i materialet. En måte å oppsummere på har vært å få frem
noen idealtyper som fremtrer fra dataene.

3.3.

Validitet, reliabilitet og generalisering

Validitet handler ifølge Kvale (1997) om gyldighet. Gyldighet berører alle ledd i en
undersøkelse, og bør fungere som en sikring gjennom undersøkelsen. Kvale deler
intervjuundersøkelsen i syv stadier og snakker om gyldighet i tematiseringen, planleggingen,
intervjuet, transkriberingen, analysen, valideringen og rapporteringen.

21

Når dataens reliabilitet eller pålitelighet skal drøftes, vurderes i hvor stor grad undersøkelsen
lar seg kopiere og gjennomføres av andre, som vil kunne komme frem til tilsvarende resultat.
Dette lar seg vanskelig gjøre i et kvalitativt intervju. Påliteligheten blir å la den intervjuende
få ta del i intervjuers oppfatning av det uttalte, for så å kunne utdype eller forklare nærmere
og korrigere i tråd med egen forståelse. Ved kvalitative intervju er informantene subjektene,
slik at graden av pålitelighet knyttes til dem, og i siste instans til intervjuers evne til å
bearbeide og formidle informantenes virkelighet og sannheter.
Under transkribering foretar prosjektleder en rekke beslutninger, og det kan oppstå
tolkningsfeil, selv om transkriberingen gjøres så ordrett som mulig. Kategoriseringen av
emnene i undersøkelsen gjør det lettere å sørge for at utvalget blir spurt innenfor alle
kategoriene, noe som høyner påliteligheten.
Skaalvik (1994) trekker frem noen forhold som kan true påliteligheten i
intervjuundersøkelser. For det første nevner hun at det kan være omstendigheter som
informantene ikke har lyst til å gå i dybden på eller snakke om, av hensyn til behov for
selvbeskyttelse eller positiv selvrepresentasjon. For det andre kan det være at de ikke husker
helt nøyaktig alle forhold i fortia. Som et tredje punkt peker hun på at intervjuer og informant
noen ganger kan legge ulikt innhold i språk og begreper.
Når det gjelder pålitelighet i denne undersøkelsen anser prosjektleder sine kunnskaper om
temaet som gode, og formålet med undersøkelsen var nøye gjennomtenkt og godt beskrevet
på forhånd gjennom definerte målsettinger og tiltak. Guiden ble utformet i forhold til
formålet med undersøkelsen. Erfaringen barnevernlederne skulle se tilbake på var i forhold til
her og nå situasjonen og noen år tilbake i tid. De var oppriktige i forhold til sine beskrivelser,
og i noen tilfeller hadde de få eller ingen erfaringer.
Generalisering handler ifølge Kvale (1997) om overførbarhet. Alle barnevernlederne i
Finnmark fylke er intervjuet og representerer vårt nordligste fylke. I den grad prosjektleder
har kunnet generalisere er det gjort, og i de tilfellene er det stilt krav til egen dokumentasjon
fra intervjuene. Samtidig har prosjektleder kunnet benytte seg av statistikk og rapporteringer
fra kommunene.

3.4.

Etiske betraktninger

Det etiske perspektivet omhandler planlegging, gjennomføring og rapportering av
undersøkelsen. Etiske betraktninger handler om å ivareta personvernet og sikre
troverdigheten av reultatene i undersøkelsen. Et viktig poeng er at undersøkelsens mål om å
finne ny kunnskap og innsikt ikke må skje på bekostning av barnevernledernes integritet og
velferd.
Å gjøre en god intervjujobb, og å komme bak fasaden, betyr ikke å ta over den andres
synspunkter. Å sette seg inn i hvordan den andre tenker, hva som er grunnlaget og hva som
styrer handlingene deres er retningsgivende, og skal presenteres og brukes til noe.
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Videre må en skille mellom egne holdninger og oppfatninger fra intervjuobjektene sine.
Prosjektleder må tilstrebe å få et utenfra-perspektiv, som i stor grad vil ligne sitt eget. Det
ligger en fare i at en overser noe, og videre at det kan være lett å legge utsagn til inntekt for
egne meninger. Det kan derfor stilles spørsmål til intervjuers egen objektivitet. Samtidig har
prosjektleder kunnet forstå fremgangsmåter, sette seg raskt inn i virksomhetene og opplever å
ha fått innpass og blitt akseptert.

Kapittel 4
Med utgangspunkt i delmålene fra en til seks presenteres og drøftes hvert delmål i
kronologisk rekkefølge. Disse i sammenheng med kompetansestrategien der det er naturlig.

4.1. Kartlegge kompetansebehov. Kartlegge og definere behov ut i fra
dagens og fremtidens oppgaver.
I intervjuene ble det satt fokus på kompetansen tjenestene hadde samlet og den kompetansen
de opplevde at de manglet. Følgende kompetansebehov er rapportert fra barnevernlederne i
kommunene i Finnmark:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

4.2.

Samtale med barn
Familieråd
Forebyggende arbeid og hjelpetiltak
Systematisk veiledningskompetanse:
ICDP- Foreldreveiledning (2) og PMTO (3) og COS- veiledning (4) nevnes
særskilt, og deretter Marthe Meo (5)
Barnevernlederutdanning
Flerkulturell forståelse
Vold og seksuelle overgrep
Kunnskap om ungdom og ungdomsproblematikk
Tilknytningsforstyrrelser
Rus og psykiatri
Datakunnskaper ift rapporteringer og saksbehandling mm

Kompetansestrategien for det kommunale barnevernet 2018-2024.

Overskriften er Mer kunnskap – bedre barnevern. Ut i fra barnevernledernes tilbakemeldinger
er kunnskapsbehovet omfattende og variert. Mye samsvarer med tilbakemeldingen fra
referansegruppene i forbindelse med kartleggingen av kompetansebehov i regi av Bufdir 2017
(Kompetansestrategien).
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Strategien viser til behovet for gode utdanninger for å sikre kompetanse i utrednings- og
tiltaksarbeidet i barnevernet. Det vises til at utdanningstilbudet i dag ikke er godt nok. (6)
Det blir etablert tilbud om tre nye videreutdanninger på masternivå med oppstart høsten 2018.
Temaene for disse skal være relasjons kompetanse og samarbeid med barn og familier,
vurderinger av barns beste og juss i barnevernfaglig arbeid. Alle er spesielt rettet mot det
kommunale barnevernet. Utdanningen skal være praksisrettet og tilpasset deltakernes
arbeidssituasjon.
De eksisterende tilbudene om videreutdanning i barnevernledelse, barnevernfaglig
veiledning og barnevern i minoritetsperspektiv videreføres også i 2018. Det gis tilskudd til
disse videreutdanningstilbudene, som skal dekke vikarutgifter, reisekostnader og
litteraturkjøp.
Det er rettet et fokus på barnevernspedagog- og sosionomutdanningene, som vil bidra til at
utdanningene blir mer relevante og møter brukernes og tjenestenes behov i fremtid. I tillegg
skal det etableres barnevernsutdanninger på masternivå. En fem-årig
barnevernspedagogutdanning.
Tjenestestøtteprogrammet er et nytt etterutdanningstilbud som retter seg mot alle ansatte,
både ledere og medarbeidere. Kunnskaps- og kompetansesentrene på barnevernsområdet skal
tilby opplæring og veiledning i programmet. Målet er at alle kommuner skal få tilbud om
deltakelse i løpet av strategiperioden. Programmet vil vare i tre til fire måneder, og
gjennomføringen skal skje fylkesvis, slik at flere kommuner fra samme fylke kan delta
sammen. Tema i opplæringen vil være undersøkelses- og tiltaksarbeid, medvirkning og
samarbeid med barn og barnets familie og nettverk og kunnskap om traumesensitiv
tilnærming i arbeid med barn og unge. En del av programmet er rettet spesielt mot
lederne.
Videre skal det etableres kommunale læringsnettverk hvor kommuner kan komme
sammen, og utvikle sterkere fagmiljø og utvikling av hjelpetilbud. Læringsnettverkene kan
søke fylkesmannen om stimuleringsmidler til gjennomføring av utviklingsprosjekter. Midlene
kan dekke kostnader til prosjektledelse eller oppfølging fra eksterne kompetansemiljøer som
kan bistå med opplæring, kvalitetssikring og evaluering.
Det skal etableres veiledningsteam som vil være et frivillig tilbud for kommuner hvor det er
høy risiko for svikt i tjenesten. Lederstøtte og veiledning vil være stikkordene i denne
sammenheng.

4.3.

Drøftinger

4.3.1. Undersøkelse
Barnevernlederne etterlyser mer kunnskap om samtale med barn. Å snakke med barn skal
gjøres i flere faser av en undersøkelse. Barn skal informeres og gis anledning til å uttale seg
om egen sak ut i fra alder og modenhet. Dette skal gjøres underveis og før tiltak iverksettes.
Det skal også gjenspeiles i all dokumentasjon at barnet er informert, har fått anledning til å
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uttale seg og hvilke tiltak som gjenspeiler barnets ønsker. Alle vurderinger skal
dokumenteres og begrunnes ut i fra barnets beste. Ut i fra barnevernledernes
tilbakemeldinger, så ønsker flere mer kompetanse og opplæring i forhold til å samtale med
barn.
Tema i tjenestestøtteprogrammet vil være undersøkelses- og tiltaksarbeid, medvirkning og
samarbeid med barn og barnets familie og nettverk. Om det vil inneholde kunnskap og
metodikk omkring å samtale med barn gjenstår å se, men for at barn skal medvirke og en skal
samarbeide med barn vil muligens tilrettelegging, tilnærming og samtale med barnet være
viktige områder for opplæringen.
Familieråd trekkes også frem, og samarbeid med familie og nettverk betyr også familieråd i
dagens barnevern. Flere kommuner har fått erfaring med å bruke familieråd. Det har f. eks.
vært innledet et samarbeid mellom kommuner i Finnmark i regi av Bufetat v. koordinator for
familieråd i Region Nord seniorrådgiver Alf Iver Kinge. Hammerfest, Porsanger, Nordkyn og
Nordkapp kommuner startet felles samarbeid rundt familieråd i 2017. Familievernkontoret i
Karasjok var også deltaker i dette samarbeidet. Her er store variasjoner, men familieråd har
vært og er igjen satt på dagsorden i Finnmarksbarnevernet. For mange viser det seg å være
implementeringen av familieråd som stopper opp. Det er en lederoppgave og sikre
systematikk og rutiner i forhold til iverksetting av metoder og strategier i barnevernfaglig
arbeid. Det må besluttes på ledernivå at samtale med barn og familieråd skal iverksettes, og
det bør nedfelles i rutinene. Videre bør det være et tema på felles møter og opplæring slik at
de ansatte blir trygge på dette arbeidet og deler erfaringer med hverandre. Mengdeerfaring blir
viktig, noe som ikke trenger å være en selvfølge i de minste barneverntjenestene. Samarbeidet
som noen kommuner i Vest- Finnmark har iverksatt med Bufetat, er et eksempel på
samarbeid mellom kommuner som kan være en farbar vei for en type felles
utviklingsprosjekt.
Ifølge kompetansestrategien vil medvirkning og samarbeid med barn og deres familier og
nettverk være avgjørende. Gode hjelpetilbud kan forebygge at barn må flytte hjemmefra.
Målet er tidligere og bedre hjelp til barn i barnevernet, og helst der de bor. Dette handler om
myndiggjøring, og begrepet viser til «å gi makt til» og «å gi energi». Alle mennesker har
områder de har ressurser og kompetanse på. Er det mulig å ha åpenhet for både
myndiggjøring og ha et «problemavdekkende blikk»? Kan vi utforske og vurdere
problemer/risiko sammen med familier og barn? Kartlegge risiko (både individuelle og
samhandlingsfaktorer) samtidig som vi har fokus på her- og -nå situasjonen og fremtiden.
Finne ressursene og finne ut hvordan disse kan benyttes fremover. Medvirkning og
myndiggjøring vil kreve dette av barnevernsansatte, og da må en ta seg tid, tørre å spørre, ha
og få kompetansen som kreves både til å snakke med barna og foreldrene. Mange faktorer vil
være avgjørende i et slikt samarbeid, men kanskje spesielt av vår evne til å la familiene og
barna påvirke. (7)
Samtale med barn og familieråd brukes i alle faser i saksgangen i det kommunale barnevernet.
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4.3.2. Tiltak
I stor grad formidles behovet for tiltak i kommunene. Både systematisk veiledning ift.
endringsarbeid og særskilt spesifisering ift. familieveiledning, ICDP (2), COS (4) og PMTOveiledning (3) Behandlingsmetoden parent Management Training Oregon forebyggingsprogrammet TIBIR skal videreføres som en del av kompetansestrategien.
Målgruppen for TIBIR er barn i alderen 3-12 år og deres foreldre der barna allerede har
utviklet eller står i fare for å utvikle atferdsvansker. Videre er ansatte i de kommunale hjelpeog støttetjenestene for barn og familier (for eksempel helsestasjoner, barnehager, skoler,
pedagogisk-psykologisk tjeneste og barneverntjenesten) samt sentrale tjenesteledere
målgrupper for opplæring og informasjon. (8) Se www.nubu.no/TIBIR.
Sitat fra to kommuner:
•

Målet vårt er å ha egne tiltakspersoner i barneverntjenesten. Vi ønsker å drive
foreldreveiledning selv ved behov.

•

Vi har behov for familieveileder. Planlegger å tilegne oss kunnskap i forhold til ICDP
og COS tiltak.

Barneverntjenester i både små og store kommuner må, ifølge kompetansestrategien , ha
tilstrekkelig kompetanse og kapasitet til å håndtere krevende saker og tilby gode og passende
tiltak. Dette betyr at det er ønskelig med en felles faglig plattform for barnevernet og en mer
helhetlig praksis. Tjenestestøtteprogrammet er ett barnevernfaglig etterutdanningstilbud som
retter seg mot alle ansatte på arbeidsplassen, både ledere og medarbeidere. Gjennom
deltakelsen forpliktes den enkelte tjeneste til at alle deltar. Dette er viktig for å kunne utvikle
ny praksis.
Kompetanseheving skal bidra til økt kvalitet i kommunenes tilbud til barn og familier.
Tiltaksarbeidet skal i større grad enn i dag bygge på forskning og systematisert kunnskap om
barns behov, og hvilken hjelp som virker. For barneverntjenestene i Finnmark vil dette bety et
løft mot kunnskap ut i fra dagens og fremtidens behov. Mange har ikke kunnet prioritere den
utdanningsfrekvensen som har vært nødvendig, for å yte de tjenester som har vært forventet
av dem, ut fra dagens behov. Dette drøftes i kapittel 4.3.5. Om veiledning og opplæring i
kommunene.
4.3.3. Temaer som krever tverrfaglig samarbeid.
Rus og psykiatri hos omsorgspersoner og deretter foreldrekonflikter er tema som trenger et
fokus fordi omfanget er sterkt økende. I disse sakene kreves også tverrfaglig samarbeid opp
mot den kommunale rus og psykiatritjenesten, BUP, VPP, DPS, UPA og
familievernkontorene m.fl.
Flere viser også til en økning i flerkulturelle saker, som i stor grad krever tverrfaglig
samarbeid. Samarbeidsparter vil kunne være helsestasjon, PPT, familievernkontor, BUP,
VPP, NAV, den kommunale legetjenesten, innvandrertjenesten og barnehager og skoler m.fl.
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Oppdragervold beskrives, og det er et stort behov for oppfølging, informasjon, råd og
veiledning i forhold til disse sakene.
Noen kommuner nevnes arbeidsinnvandring. Disse familiene sliter med økonomiske
problemer under eks. permitteringer. Språk barrierer gjør at sakene trenger tolketjenester.
Videreutdanningen Barnevern i minoritetsperspektiv videreføres i 2018.
Rett hjelp til rett tid handler om å komme inn tidlig og gi god hjelp og større til barn og
familier. Gode forebyggende tilbud i kommunene kan bidra til at flere barn og unge får den
hjelpen de trenger i sitt nærmiljø. Jeg velger å trekke frem prosjektet 0-24 i Finnmark.
Heledirektoratet, Barne- ungdoms og familiedirektoratet, Integrerings- og
mangfoldsdirektoratet og Utdanningsdirektoratet har fått et felles oppdrag fra sine
departement. De skal samarbeide for å bedre koordinerte tjenester for utsatte barn og unge
under 24 år.
Intensjonene i dette arbeidet ivaretar og samsvarer med de føringer som legges fra statlig hold
for å styrke barn og unge i kommunene. Fylkesmannen i Finnmark har fått midler til
prosjektet ut satsningsperioden (2017 – 2020) som en av innsatsområdene «tverrsektorielle
utviklingstiltak». Intensjonene i dette arbeidet ivaretar og samsvarer med de føringer som
legges fra statlig hold for å styrke barn og unge i kommunene. Dette betyr et stort felles løft
for å styrke medvirkning og forebyggende arbeid.
4.3.4. Ungdom og ungdomsproblematikk, barn og unges psykiske helse og
datakunnskaper.
Forholdet rundt ungdomsproblematikk defineres også som et kunnskapsbehov hos
Finnmarksbarnevernet. Bufetat har tilbudt kommuner og gjennomført opplæring i
kartleggingsverktøy som omhandler ungdom spesielt, for eksempel Euro Adad (9). Noen
kommuner har deltatt. Det har medført at barnevernsansatte har blitt sertifisert til å
gjennomføre denne kartleggingen, som har vært brukt i undersøkelsesarbeid. (Eksempel
Hammerfest kommune).
Flere av barneverntjenestene etterspør opplæring om barn og unges psykiske helse og særlig
tilknytningsforstyrrelser. I tjenestestøtteprogrammet vil kunnskap om traumesensitiv
tilnærming i arbeid med barn og unge tilbys.
Noen små kommuner nevner datakunnskaper ift. rapporteringer og saksbehandling mm. Når
det gjelder datakunnskaper som omhandler bl.a rapporteringer og saksbehandling i
barnevernet, arbeides det med dette på nasjonalt nivå. Digi barnevern er et
samarbeidsprosjekt mellom Barne-ungdoms og familiedirektoratet og KS.
Prosjektleder i Finnmarksmodell har innledet et samarbeid med Digi barnevern i forhold til
delmål fem i prosjekt Finnmarksmodell barnevernet. I denne sammenheng vil det være viktig
å skaffe en oversikt over hvilke teknologiske løsninger som finnes. Og hvilke som kan skaffes
og prøves ut. (Se kapittel 8)
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4.3.5. Om veiledning og opplæring i kommunene.
Det eksisterende tilbudet om videreutdanning i barnevernsfaglig veiledning videreføres i
2018. Dette etterspørres i stor grad fra barnevernlederne i denne undersøkelsen, og i 2017
gjennomførte to barnevernledere i Finnmark denne videreutdanningen.
35 % av kommunene viser til at de ikke prioriterer kurs og videreutdanning. Noen prioriterer
«gratiskursene» i regi av fylkesmannen og andre en og to dagers kurs. Andre viser til at de
ansatte drar på kurs vekselsvis, slik at alle skal få muligheten til opplæring. Frekvensen på
opplæringstilbudene blir deretter.
De resterende 65 % har et fokus på kurs og videreutdanninger, men viser til også til
situasjoner hvor de ikke har kunnet prioritere det. De små kommunene er i større grad utsatt
for en slik prioritering, eksemplene under viser at ansatte har avsluttet påbegynt utdanning.

Sitat fra to små kommuner:
•

Vi er en liten kommune, og det har vært vanskelig å starte opp og å
gjennomføre en videreutdanning med så få ansatte. I perioder har jeg vært
alene i løpet av de årene jeg har vært ansatt som barnevernleder. Det er for
sårbart til å starte utdanningsløp som krever mye av en.

•

Ikke mye tid til opplæring. Jeg var alene i tjenesten fra 2014-16. Begynte en
periode på en videreutdanning, men måtte avslutte studiene på grunn av
arbeidssituasjonen i tjenesten. Forholdene ligger ikke til rette for at vi skal
kunne utdanne oss videre. Vi blir «spist opp» i arbeidshverdagen. Alt som
koster blir nedprioritert. Vi drar kun på de kurs som er gratis.

En mellomstor kommune:
•

Vi har et lite kursbudsjett og reise- og oppholdsutgiftene er store. En og en
deltar, og vi deler kunnskapen med hverandre. Vi utdanner oss ut i fra
interesse og kompetanse, og vi ønsker å styrke den kompetansen vi allerede
har. Målet er at alle etter hvert skal ha en felles basiskunnskap. Vi er positive
til at ansatte utdanner seg, men det får konsekvenser for kontoret og det
daglige arbeidet som skal gjøres. Den øvrige administrasjon er ikke positiv til
de merkostnader dette medfører. Gjelder ikke bare barneverntjenesten, men
også andre tjenester.
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En stor kommune opplever dette krysspresset:
•

Ledelsen ønsker at vi kurser og videreutdanner de ansatte, men vi er preget av
stort arbeidspress og lovpålagte oppgaver reduserer utdanningsfrekvensen.
Viljen er til stede…

Denne tjenesten setter helt konkret ord på det problemet mange tjenester står ovenfor. Viljen
til utdanning er til stede, men utdanning kommer i andre rekke. Flere barnevernledere kjenner
seg igjen i denne påstanden. Selv om det legges til rette for utdanning, så er deltakelsen
minimal.
Departementet legger nå til rette for utvikling,veiledning, opplæring og økonomi knyttes til
disse tiltakene. Fylkesmannen og KS lokalt er viktige medspillere. Alle kommunene i
Finnmark vil ha god nytte av de utdanningsforløpene som kompetansestrategien tilbyr.
Tilskuddsordningen kan brukes til å dekke vikarutgifter, reisekostnader, og litteraturkjøp.
Ifølge Bufdir vil dette føre til at flere kommuner får en mulighet til å prioritere
kompetanseheving, uten at belastningen på barnevernstjenesten blir for stor. I tillegg vil hver
enkelt arbeidstaker oppleve en positiv påvirkningen gjennom tilføring av ny kunnskap, og å
møte andre kollegaer og dele erfaringer med hverandre. Samtidig opplever kommuner at det
å skaffe kompetente vikarer er vanskelig, og her kreves det en planlegging i forkant av
deltakelse.

4.4. Konklusjon
Ut i fra kartleggingen av kompetansebehov, ser det ut til at tiltakene i kompetansestrategien
samsvarer med kompetansen som mangler i kommunene i Finnmark. I løpet av
strategiperioden skal alle kommuner få mulighet til å prioritere og delta i kompetansehevende
tiltak. Staten har gjennom det arbeidet Bufdir har gjennomført i 2017 gjort et omfattende
arbeid for å bidra til kompetanseløft i barnevernet. Da gjenstår kommunenes egen deltakelse
til gjennomføringen av strategien i løpet av de neste årene.
Tiltakene i kompetansestrategien skal øke kunnskap ift. å utrede barns behov, sette inn riktig
hjelp og å styrke kommunenes muligheter til å bygge opp gode forebyggende tilbud til barn
og familier der de bor. Dette skal skje sammen med barnehager og skoler, helsestasjonen m.fl.
Brukermedvirkning og fokus på ledelse er også satsningsområder, og sist men ikke minst så
legges det til rette for samarbeid mellom kommuner, noe dette prosjektet også vil være med
på å bygge opp om i Finnmark.
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Kapittel 5
Informantene har bidratt med informasjon i forhold til spørsmålet om å rekruttere og beholde
personell i barneverntjenestene. Dette er et tema som ser ut til å engasjere og har betydning
for tjenestene. Dataene er ordnet og klassifisert i forhold til innhold, og jeg har valgt tre
klassifiseringer for å fremstille tilbakemeldingene fra kommunene. Utdanning og fag,
rettigheter og plikter og den tredje er ledelse.

5.1.

Hva må til for å sikre god rekruttering i barneverntjenestene?

Utfordringsbildet for den kommunale barneverntjenesten i Finnmark har vært utgangspunktet
for dette prosjektet. Det er en betydelig økning i antall saker, sakene er mer komplekse enn
tidligere, og pågående omorganisering av BUF-etat med en omfattende oppgaveoverføring til
kommunene gjør det nødvendig å se på organiseringen av de kommunale barneverntjenestene.
Fire kommuner har to eller færre ansatte, elleve kommuner har mellom to og fem ansatte og
fire kommuner har flere enn fem ansatte.
Barnevernlederne viser til forskjellig praksis i forhold til å rekruttere personell til
barneverntjenestene. De fleste kommunene har i perioder slitt med å få ansatt godt kvalifisert
personell, noen mer enn andre, og denne fremstillingen vil derfor ta med det meste av forslag
som samlet sett er presentert fra barnevernlederne.
5.1.1. Virkemidler for å sikre god rekruttering: Utdanning og fag.
En mindre kommune viste til åtte utlysninger uten å lykkes med ansettelse. En annen viser til
at de som søker seg til distriktet har tilhørighet som familie, eller en partner. Kommuner må i
perioder leie inn private konsulenter for å kunne ha en tilstrekkelig bemanning. En liten
kommune har ingen ansatte med barnevernfaglig utdanning, og flere kommuner viser til at de
er begynt å ansette personell med pedagogisk utdanning. Disse virkemidlene foreslås samtidig
som det taes til orde for å lovfeste krav til kompetanse, bemanningsnorm og autorisasjon. (10)
I perioder med underbemanning og store utfordringer har barneverntjenester unnlatt å ta inn
praksisstudenter fra høyskoler og universitet. Dette er og har vært en uheldig og negativ
utvikling ifølge barnevernpedagogstudenter på Universitet Nord i Bodø. Prosjektleder deltok
på en «kickoff» samling på Universitet Nord i januar i år, hvor temaet var femårig
barnevernspedagogutdanning. Det viser seg å være et definert problem for
utdanningsinstitusjonene at de ikke får tilbudt studentene den praksis de trenger for å arbeide i
det kommunale barnevernet. Mange barneverntjenester takker nei til studenter i praksis. Det
fremkom et tydelig forslag på samlingen om å utvikle samarbeidet mellom kommunale
barneverntjenester og utdanningsinstitusjonene. Noen mente at kommunene burde inngå en
avtale med utdanningsinstitusjonene om å ta imot studenter. Videre at samarbeidet mellom
utdanningsinstitusjonene og kommunene burde styrkes og utvikles, og at honoraret for å
motta studenter burde økes.
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Tilbakemeldinger fra barnevernsledere er bl.a. at de ønsker å ha kontorplass til studenter og
bedre tid til oppfølging, råd og veiledning . En mente at de kunne tilby tredjeårsstudenter
jobb i den grad de har anledning å jobbe ved siden av studier. En annen fortalte at hun hadde
besøkt den tidligere høyskolen i Finnmark og snakket til tredje -års studenter for å rekruttere n
barnevernspedagoger. Resultatet ble en ansettelse som har vært i kommunen i flere år, og
fortsatt var i arbeid.
Flere barneverntjenester har i denne undersøkelsen vist til rekruttering via høyskole og
universitet. De savner et tettere samarbeid med disse, og det uttrykkes en vilje til et slikt
samarbeid. Kanskje tiden er moden for at samarbeidet kan organiseres og formaliseres på en
ny måte?
Det pekes også på nødvendigheten av å ha kjennskap til fagmiljøet i kommunene og at en må
være aktiv og offensiv i rekrutteringsprosessen. Flere barnevernledere har en god oversikt
over ansatte med barnevernfaglig bakgrunn, og dette har også blitt benyttet gjennom frikjøp
av dem i perioder.
Noen deltar regelmessig på messer og stand, og er på tilbudsiden for å rekruttere kvalifisert
personell. Fokuset kan være på et godt arbeidsmiljø, veiledning og utdanning, økonomiske
fordeler mm.
Mobilt barnevern er populært, og to kommuner forteller at de har søkt prosjektmidler hos
fylkesmannen for å skaffe mobilt barnevern. En av disse hadde fått midler, gjennomført
prosjektet, kjøpt inn ipader og tatt i bruk mobilt barnevern.
For andre er det viktig å gi særlig faglig støtte med arbeidsoppgaver som å gå i
Fylkesnemnda. Barnevernleder eller teamleder deltar sammen med nyansatte i de første
møtene med nemnda.
De fleste kommunene har eksterne jurister i forhold til forberedelser av fylkesnemndssaker.
Dette er kostbare tiltak, og det har vært et tema å bruke kommunenes egne jurister til disse
arbeidsoppgavene.
5.1.2. Virkemidler for å sikre god rekruttering. Rettigheter, plikter og ivaretakelse.
Barneverntjenestens omtale og omdømme kan være avgjørende for om noen velger å søke
jobb i kommunen. En tjeneste som er på tilbudssiden ift. å rekruttere nye medarbeidere vil
kunne vitne om en godt organisert tjeneste. En god vekselvirkning mellom å gi og å få
innenfor de retningslinjer som er, vil kunne bidra til forutsigbarhet, trivsel og vekst både for
den enkelte og tjenesten som helhet. Barnevernledernes tilbakemeldinger viser til nettopp det:

•

Sørge for å ha en godt organisert barneverntjeneste som er ryddig, oversiktlig
og med klare linjer

•

Vi må ha gode rutiner og forutsigbarhet
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•

Vi må være «ajour» ift. arbeidsmengde

•

Normen skal være 10-15 saker pr. ansatt

•

Vi må ha tid til veiledning av nyansatte og hverandre

•

Individuell tilrettelegging ved behov

•

God oppfølging og ivaretakelse av nyansatte

Åpenhet er viktig, og et trygt og godt arbeidsmiljø fører til at ting kan tas opp og settes på
dagsorden. Helse-miljø og sikkerhet (HMS) er pålagt, og bør være et fast punkt på
personalmøtene, og gjerne en handlingsplan for oppfølging. Det er med på å forebygge
usunne arbeidsmiljø og skape trivsel og trygghet for den enkelte. Særdeles krevende
arbeidsoppgaver bør evalueres og følges opp i ettertid. Dette er en ivaretakelse av den enkelte
arbeidstaker, og jeg vil beskrive det som å være «feilvennlig». Resultatet er at de det gjelder
får anledning til å justere seg i riktig retning ved behov. Det er bl.a. dette interkontrollen
representerer. Å forebygge uønsket utvikling og justere driften ved behov i tillegg til en årlig
evaluering.
Barnevernlederne peker på HMS i sine tilbakemeldinger:

•

HMS arbeid

•

Vi må ha et trygt og godt arbeidsmiljø

Profesjonalitet og etiske retningslinjer er viktige tema i barnevernsarbeid. Yrket krever en
bevissthet rundt disse verdiene, og det skal gjenspeiles i måten en møter og ivaretar brukerne
på, samt hvordan en ser på seg selv i møtet med brukeren og den rollen en har. Kanskje det er
disse verdiene som ligger til grunn for at noen har foreslått at en bør ansette de som brenner
for barnevernet? Uansett så er det viktig med engasjement i møte med brukerne. En
kjønnsfordeling som er foreslått vil også kunne være positivt både for brukerne og de ansatte.
Mange barn og unge møter oftest kvinnelige ansatte i barnehager, skoler og i de forebyggende
tjenestene. Mangfoldet er med på å styrke tjenestene.
Barnevernlederen har hatt et fokus på hvordan de ansatte fremstår i arbeidshverdagen og deres
egen bevissthet ift møtet både med brukere og samarbeidspartnere. Det å være åpen og
tilgjengelig fremfor lukket og tilbaketrukket.

•

Profesjonelle ift at vi arbeider i en liten bygd. Eks: Habilitetsspørsmål

•

«Fremsnakke» barnevernstjenesten
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•

Vi må ha og vise en positiv innstilling til egen arbeidsplass

•

Vise oss utad internt og eksternt

•

Rettigheter og plikter må gå hånd i hånd

Dette siste punktet er en viktig huskeregel for alle, både ledere og ansatte, i et yrke som
fordrer deltakelse og et stort engasjement.
5.1.3. Virkemidler for å sikre god rekruttering. Ledelse.
Det er store variasjoner i kommunene i forhold til hvordan ledelsen er organisert. Noen er
virksomhetsledere og enhetsledere som har ansvar for økonomi, fag og personal. Andre er
fagledere. Videre finnes inndelinger med leder, nestleder og teamledere m.fl. Dette kan bli
uoversiktlig dersom samarbeidet mellom ansvarlige ikke er definert eller mangler struktur og
retning. Det krever et tett samarbeid mellom ledernivåene i barnevernet.
Barnevernledernes tilbakemeldinger:
•

Ledelse er viktig; vi må skape forutsigbarhet og ta ledelse

•

Interesse fra øvrige administrasjon og rådmann

Mangel på kommunikasjon, samhandling og samarbeid kan føre til at arbeidsoppgaver for å
ivareta helheten svekkes, eller at ingen tar ansvaret. I flere kommuner visste ikke
barnevernleder om eller hva som ble gjort for å rekruttere personell til barneverntjenesten. De
viste til at det var oppgaver som andre hadde ansvar for, som f.eks. administrativ ledelse og
personalkontor.
•

En barnevernleder uttrykte at hun ikke kjente til hva som ble gjort i kommunen
for å rekruttere ansatte til barneverntjenesten. Samtidig opplevde hun at
ansettelsesprosessen gikk trådt

Flere kommuner kom med forslag til rekruttering, og jeg velger å nevne dem her:
•
•
•
•

Samiske tillegg for de som arbeider i samisktalende områder og sliter med
rekruttering
10 års tilleggs ansenitet ved oppstart og flyttegodtgjøring
Flere nevnte lønn, kommunale stipendordninger og andre goder som
barnehageplass og leilighet
Frikjøp fra stillinger

Rekrutteringstiltakene er meget variable i kommunene:
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•

Alt i fra et flatt tillegg på kr. 30.000 til alle ansatte til å oppleve tjenester som
ikke har satt temaet på dagsorden.

Regjeringen på sin side viser til at det er kommunenes ansvar og bemanne
barneverntjenestene. (11)
Et viktig spørsmål blir da hvordan kommunene kan sørge for at rekruttering og bemanning er
god nok. Fylkesmannen bidrar med skjønnsmidler etter søknader fra kommunene. En
barnevernleder mente at:
•

Det er et overordnet ansvar og at det må en nasjonal satsning mot det
kommunale barnevernet.

Barnevernsreformen innebærer endringer som vil gi kommunene et større faglig og
økonomisk ansvar for barnevernet. Endringene skal tidligst tre i kraft i 2020. Den skal bidra
til utvikling av et mer kunnskapsbasert og forebyggende barnevern. Kompetansearbeidet skal
særlig bidra til at barnevernet lykkes bedre i å hjelpe barn og familier der risikoen for
omsorgssvikt er høy, slik at flere barn kan få den hjelpen de trenger i sitt nærmiljø.
Den legger også opp til dialogmøter mellom kommunene og fylkesmannen. Her er
målgruppen barnevernledere og kommunens øverste ledelse. Temaer for møtene vil blant
annet være risiko- og tilstandsvurderinger og lokalt kvalitetsarbeid. Målet med dialogmøtene
er nettopp å styrke det kommunale eierskapet og styringen av barnevernet.

5.2. Hva må til for å beholde personell i barneverntjenestene?
5.2.1. Hva må til for å beholde personell i barneverntjenestene? Utdanning og fag.
Barnevernledernes tilbakemeldinger:
•
•
•
•
•
•
•

Kompetanseheving
Kompetanseplan for den enkelte
De ansatte må ha utviklingsmuligheter
Ta vare på og synliggjøre den ansattes kompetanse
Ekstern jurist ift nemndsbehandlinger
Vi må ha det vi trenger ift digitale hjelpemidler, tiltak, antall ansatte, og
arbeidsmiljø
Godt samarbeid med barnehager og skoler

Barnevernledernes tilbakemeldinger handler i hovdsak om utviklingsmuligheter og tilføring
av hjelpemidler og kompetanse. Videre et godt arbeidsmiljø og samarbeid med nære
samarbeidspartnere som barnehager og skoler.
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5.2.2. Hva må til for å beholde personell i barneverntjenestene? Rettigheter, plikter og
ivaretakelse.
Barnevernledernes tilbakemeldinger:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

God personalpolitikk
Vi må «fremsnakke» oss selv, mye negativt både lokalt og regionalt
Samarbeide på en god måte og være likeverdige men med særskilte oppgaver.
Eks leder- medarbeider
Nøye ned å informere hverandre og ha en god oversikt over sakene
Ansatte må trives
Avspaseringsordning
Få ned arbeidspress og belastning
Ivaretakelse av ansatte både i og utenfor arbeidstiden – særdeles viktig i en
liten kommune
Skape trygghet for den ansatte
Inkluderende arbeidsmiljø, ta vare på hverandre
Gjøre hverandre gode og gi opplevelsen av å være en viktig medarbeider
Ajour ift saksmengden innimellom
Ta vare på og synliggjøre ansattes erfaringer og kompetanse
Bygge relasjoner
Vi må få mere støtte fra øvrige administrasjon og ledelse, og en større
forståelse for den jobben vi utfører. Har opplevd helsemessige plager på
grunn av arbeidssituasjonen, og møtt liten og ingen forståelse.
Støtte og skape trygghet i jobben på ulike måter
Trivsel og mestring
De ansatte må se muligheter og føle seg trygg
Tillit fra befolkningen

En kan operasjonalisere alle arbeidsoppgaver og definere tiden det tar for å utføre kvalitativt
godt arbeid. Gjennom undersøkelse, utredninger, analysearbeid, møtevirksomhet og
nemndsbehandlinger, rettsbehandlinger, tiltak, evalueringer, flyttinger, tverrfaglig samarbeid
og å avslutte saker eller formidle oppfølging til andre. Sørge for tidlig innsats, familiestøtte og
hjelp der barnet bor, kompetanseheving og å utøve riktig og god ledelse. Og ikke minst i den
enkeltes arbeidshverdag, det viktigste, å se det enkelte sårbare barnet/ den unge.
Med alle arbeidsoppgaver menes alt som gjøres av sekretær, saksbehandlere, teamledere,
ledere, tiltaksansvarlige mm. All tiden som brukes til reiser og oppfølgingsbesøk, utdanning
og kursing, sykefravær, dokumentasjon m.m.
Nyansatte trenger tid til å sette seg inn i saksbehandlingen i barnevernet, og trenger
oppfølging og veiledning underveis i denne prosessen. Etter hvert som kunnskapsnivået øker
og utførelsen av forskjellige arbeidsoppgaver innlæres, så tildeles flere saker og oppgaver. I
utgangspunktet vil ett år kunne være et tidsperspektiv som vil gi en god læringskurve for
nyansatte med gravis økning av saksmengden opp mot det optimale.
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Barnevernfaget må synliggjøres, defineres og bygge på forskning og systematisk kunnskap
om barns behov og hvilken hjelp som virker. Den enkelte barneverntjeneste kan med fordel
arbeide med identitet, omdømme og forståelse av sitt mandat. Rettigheter, plikter og
ivaretakelse «går hånd i hånd». En arbeidsplasss som gir trivsel, trygghet og vekst ser ut til å
være det stedet enhver arbeidstaker kan utvikle seg og bidra med sine ressursser og
ferdigheter over tid.
Gjennom regjeringens kompetansestrategi får Fylkesmannen ansvaret for å drive frem
arbeidet i de kommunale læringsnettverkene, forvalte stimuleringsmidler til lokale
utviklingsprosjekter og bidra til samarbeid mellom kommunene og relevante utdannings-,
forsknings- og kompetansemiljøer. Fylkesmannen vil dessuten være en viktig støttespiller for
direktoratet i å identifisere og motivere kommuner som kan ha særlig behov for veiledning.
5.2.3. Hva må til for å beholde personell i barneverntjenestene? Ledelse
Gjennom nye lederutdanninger og masterutdanninger vil kompetansen styrkes i
barnevernsfeltet. Hvordan kommunene velger å organisere sine barneverntjenester vil være
det som skaper ulikheter og forskjeller, så fremt det ikke legges sterke føringer for hva
robuste barneverntjenester skal være i fremtid. For eksempel et minimum ansatte, og at
kommunene må samarbeide med hverandre om sine barnevernstjenester.
En negativ utvikling av forskjellige årsaker med fristbrudd og mangel på oppfølging av
lovpålagte oppgaver vil kunne føre til svikt i tjenesten. Flere barnevernledere sitter med egne
saker, og kan fort miste fokuset på ledelse. Det er nødvendig å tilpasse arbeidsoppgaver i
tjenestene, slik at det er mulighet til å fange opp og ivareta enhver negativ utvikling som
oppstår. Dette er et arbeid som krever en leder med god oversikt og forståelse for
barnevernsarbeid. Det vil oppstå uforutsette situasjoner og krevende saker som gjør at en må
foreta omprioriteringer og strakstiltak i arbeidshverdagen.
Uttalelser fra en barnevernleder:
•

I 2016 fikk vi veldig mange nye bekymringer og undersøkelser og følge opp.
Utfordringer ift. stabilitet, kontinuitet og ressurser. Tunge saker krevde
samarbeid på alle nivå. Voldssaker krevde et samarbeid opp mot Barnehuset i
Tromsø og politiet. Og «gamle» saker krevde sakkyndige uttalelser. Samtidig
hadde vi et etterslep av saker som krevde oppmerksomhet. Dette resulterte i at
vi lå med «brukket rygg», og vi har hatt et stort oppryddingsansvar i etterkant.

Barnevernledernes tilbakemeldinger:
•
•
•
•
•

Her og nå har vi ingen planer for hvordan turnover kan begrenses
Vi leier inn eksterne konsulenter
Innfri lønnskravene fra de ansatte, vi er dårlig lønnet sammenlignet med andre
Lønna betyr noe, vi må ha særskilte forhandlinger for barnevernansatte
Stabiliseringstillegg p.t. på h.h.v. kr 4 000, 8 000, 12 000 og 16 000, etter 2, 5,
10 og 15 år i tjenesten.
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•
•

Nasjonal satsning for det kommunale barnevernet
Et overordnet ansvar

En barnevernleder knyttet særlig rekruttering opp til bemanning av tjenesten. Det er en uttalt
uenighet mellom fagforening og departement ift. å innføre en bemanningsnorm i barnevernet.
Forslaget er mellom 9-15 saker pr. ansatt. Dette spørsmålet tenker jeg enhver barnevernleder
må ta stilling til, fordi det handler om å se den enkelte barnevernsarbeider og tilpasse
arbeidsmengden. Det handler ikke bare om eksakte tall, men også om den enkelte ansatte og
ikke minst kompleksiteten i sakene.
Det er en styrke og en glede å vite at en har ansatt nye barnevernsarbeidere, og samtidig må
det tas høyde for den tid det tar til opplæring. Skape trygghet, engasjement, motivasjon,
trivsel og et ønske om å bli i jobben. Turnover i barnevernet er høyt sammenlignet med andre
yrkesgrupper. Ressurssene og barnevernets mandat henger sammen, og i utgangspunktet er
det barnevernleder som står nærmest i forhold til å synliggjøre mangel på personell i
tjenesten. Viktige samspillspartnere kan være verneombud og plastillitsvalgt.
Dersom tjenesten er underbemannet i forhold til oppgavene, så må det synliggjøres ovenfor
øvrige ledelse. Dernest må de sette seg inn i behovene sammen med barnevernleder, og se
muligheter og planlegge endringer som må til for å få en robust og forsvarlig
barneverntjeneste. I utgangspunktet vil slitasje på ansatte over tid, sykefravær og turnover
bare øke dersom en ikke har gode og effektive strategier for å møte en slik utvikling. Ansvaret
for å bygge et barnevern som er godt for barn og unge er først og fremst en kommunal
utfordring. Det er kommunens ansvar og bemanne tjenesten ut i fra dens mandat.
I denne sammenheng vil jeg vise til SSB-rapporten «Turnover i det kommunale barnevernet»
som ble sluppet i mai 2014. SSB har undersøkt turnover blant barnevernansatte i 292
kommunale barneverntjenester fra 2010 til 2011. Tallenes tale er klar: Gjennomsnittlig
gjennomtrekks rate i det kommunale barnevernet var 31,5 prosent fra 2010 til 2011.
Et internkontrollsystem vil kunne registrere negative utvikling, og det er viktig at rutiner og
metoder er skriftlig nedfelt til felles bruk. I verste fall vil dyktige medarbeidere kunne slutte i
sine stillinger og strukturer, rutiner og metoder forsvinner med dem.
Rapporterte tall viser stadig økning av barnevernets tjenester på landsbasis, og nye
problemstillinger. De barneverntjenestene som har en «stabil» drift, er som regel godt
organisert og bemannet. Et krevende yrkesfelt behøver i minste fall nok hender som ansatte i
har uttalt.
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5.3. Tiltak som vil bistå til å rekruttere og beholde personell i
barneverntjenestene.
Prioriteringen ift barnevernfaglige oppgaver og samarbeid er forskjellig fra kommune til
kommune. Jeg vil synliggjøre dette gjennom to tenkte eksempler som viser ytterpunkter.
1

Barnevernsleder har god oversikt, kompetanse og iverksetter tiltak umiddelbart. Først
og fremst vil et etablert samarbeid med etatsleder gjøre at begge lederne i
utgangspunktet har en god oversikt over situasjonen i tjenesten. Det er en felles
forståelse av problemet og tiltak vurderes straks ut i fra en helhetsforståelse.

2

Barnevernleder har ikke oversikt over situasjonen og/eller mangler kompetanse om
hva som må til for å snu utviklingen. Barnevernleder prøver i det lengste å gjøre noe
med situasjonen, formidler behovet til nærmeste leder og ber om bistand. Det er ikke
en felles forståelse av problemet og uvisst hvilke tiltak som settes inn.

Derfor er mitt første forslag til tiltak, at barnevernet trenger kompetente ledere, og at det er et
godt utviklet samarbeid mellom barnevernleder og etatsleder m fl. I kommuner med høy
risiko for svikt i barneverntjenesten synliggjøres det gjennom rapporteringer og
Fylkesmannen vil kunne innlede et samarbeid og tilsyn med den enkelte kommunen.
Dialogmøtene som skal iverksettes i regi av fylkesmannen er et godt eksempel på det
overordnede ansvar og den nasjonale satsningen som kommuner etterspør.
Samtidig må en sørge for riktig bemanning for å forebygge svikt i tjenesten. Enhver
tjeneste som er underbemannet vil ikke levere forsvarlige tjenester over tid. Gjennom en
årlig redegjørelse i politiske utvalg, så vil utvikling og status i tjenesten synligjøres, også
mulighetene for endring. Gjennom en annerkjennelse av arbeidet som utføres og
forventninger til de ansatte vil også statusen for arbeidet heves. Gjennom å åpne opp og
vise barnevernet utad, så vil omdømmet bygges.
Taushetsplikten handler om personvern. Den gjelder ikke måter å arbeide på, hvilke tilbud
en har, hvordan tjenesten er organisert, hvilken kunnskap en har og hvordan situasjonen i
den enkelte tjeneste er til enhver tid. Gennom å åpne opp vil omdømmet endres og
ansvaret fordeles. Å synligjøre denne virkeligheten er en viktig lederoppgave, og like
viktig er det at der et mottakere som tar imot og deler ansvaret når det er nødvendig.

Tiltak:
•
•
•

Styrke lederrollen i det kommunale barnevernet gjennom kompetansekrav og
lederutdanning.
Samarbeid mellom ledernivåene i kommunene. Barnevernet er alles ansvar.
Tilstrekkelig bemanning ut i fra behov, bør vurderes fortløpende.
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•
•
•

•

Årlig redegjørelse i politiske utvalg om utvikling og status i
barneverntjenesten.
Heve statusen i det kommunale barnevernet gjennom annerkjennelse for det
arbeidet som utføres.
I distriktene bør en se på samarbeidsformer mellom barneverntjenestene.
Innbyggertall og areal bør være viktige faktorer i forhold til organisering og
dimensjoneringen av tjenestene. Enhver liten kommune kan ikke representere
omfanget av tjenester som et forsvarlig barnevern fordrer. Vurdere
interkommunale samarbeidsformer mellom flere kommuner.Større enheter.
Studenter tilbys praksis i kommunale barneverntjenester.

Kapittel 6.
6.1. Utfordringer ift. at enkelte kontor har for få ansatte.
Uttalte utfordringer fra kommuner:
•

En annen viktig presisering er at det i fjor høst ble fattet vedtak om
nedprioritering av det forebyggende barnevernsarbeidet og skriving av
tiltaksplaner.

•

Resulterer i dårlig styring, liten utvikling og oversikt i tjenesten. Når vi
samtidig mangler tiltak så opplever vi krise på krise hvor det i kortere
perioder går bra. Må leie inn personell utenfra for å ta unna saker.

•

Variasjoner som handler om antall ansatte i tjenesten og oppgaver som
skal løses. For to år siden hadde vi mye fristbrudd, og det ble ansatt en
person til i tjenesten. Så snart det er fravær av forskjellig årsak, så går
fristbrudd statistikken opp. Første kvartal i år hadde vi fristbrudd i alle
undersøkelsessaker. Det ble en positiv utvikling i andre kvartal og i dag er
situasjonen å betegne som bra.

•

Det å være for lavt bemannet begrenser aktiviteten ut av kommunene. Sliter
med å følge godt nok opp de tiltak som er utenfor kommunegrensen, og
gjerne når det er store avstander.

•

Vi har ca. 70 % fristbrudd på undersøkelser. Har tidligere hatt fristbrudd
på meldinger. Rutinene er blitt bedre, så det er en reduksjon i
fristbruddene. Når det gjelder oppfølging av fosterhjem, så ser vi en
gradvis økning av fristbrudd nå.
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Beskrivelsene ovenfor viser til situasjonen i barnevernstjenester som krever strakstiltak. Alle
nivå kjenner ofte til situasjonen i disse tjenestene. Fra ansatt, barnevernsleder, etatsleder,
kommunalsjef, rådmann, ordfører og opp til fylkesmann. I utgangspunktet handler dette om
ledelse, underbemanning, organisering, struktur, rutiner, metoder og kompetanse m.m. Som
nevnt tidligere er det store variasjoner i de enkelte kommunene. En ROS analyse foretatt av
Fylkesmannen i Finnmark ( Strategkonferansen Kikrkenes 2018)viser mye bra, men også at
alt for mange kommuner ligger i en kristisk sone. Både innenfor totalansvar og fristbrudd.
Regjeringen viser til at det er kommunenes ansvar og bemanne barneverntjenestene, og
kompetansestrategien er et godt eksempel på nasjonal satsning. Et viktig spørsmål blir da
hvordan kommunene kan sørge for at organisering, rekruttering og bemanning er god nok. Er
overføringene til kommunene i takt med denne beskrevne utviklingen? Og kan kommunene
foreta en prioritering innenfor sine budsjetter?

6.2. Foreslå tiltak for å sikre bemanningen.
Ut i fra mine intervju, analyser og ny barnevernreform synes det klart at barnevernet er et
ansvar som må styrkes på mange nivå. Behovet for interkommunalt samarbeid trenger ikke
alene å knyttes til at tjenestene fungerer dårlig, men også at kommunene vil kunne bli i bedre
stand til å møte fremtidige krav. Formålet er å oppnå en fremtidsrettet, kvalitativ og robust
barneverntjeneste, samt vurdere og ivareta oppgaver fra staten også ut over det som framgår
av proposisjonen (Prop.106 L (2012-2013) Endringer i barnevernloven. (Se s.20)
Økt ansvar for nye tiltak og heldøgns akuttberedskap betyr at kommunene må øke antall
stillinger i nær fremtid. Selv de kommuner som velger å samarbeide bør bemanne opp
tjenestene til et forsvarlig nivå i forkant. Det snakkes om et likeverdig samarbeid dersom
kommuner innleder et arbeidsfelleskap, hvis ikke vil et samarbeid kunne defineres som kjøp
av tjenester fra en kommune til en annen.
Hvilke tiltak bør iverksettes for å sikre tilstrekkelig kapasitet. I små kommuner er det få
ansatte og begrenset tilgang på spesialistkompetanse.
•
•
•
•
•

•

Foreta en kartlegging i tjenesten ift oppgaver og bemanning.
Planlegge og igangsette tiltak for å stabilisere tjenesten og forebygge
negativ utvikling.
Styrke bemanningen ut i fra etablering av akuttberedskap fra 01.01.19.
Inngå i samarbeidsavtaler med nærliggende kommuner.
Vurdere behov for ekstern veiledning. Flere trenger en organisasjons og
lederutviklingsprosess, som krever systematisk arbeid og oppfølging over
tid. Årsaken kan være at svikten er stor på mange områder, og at det vil
være uoverkommelig å gi et tjenestetilbud samtidig.
Tilføre ressursser og kompetanse dersom kommunene skal ha større
tiltaksansvar. Endringer vil kunne forventes i 2020.
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I tillegg vil en prosess hvor staten er med og bidrar på mange nivå som kompetanseheving,
utdanning, midler til utviklingsprosjekt, veiledningsteam og læringsnettverk mm. være et godt
utgangspunkt for endring.

Kapittel 7
7.1.

Avklare grunnlaget for samarbeidsavtaler mellom kommuner.

Prosjekt Finnmarksmodell hadde oppstart 15. mai 2017. Fra 1. august og frem til oktober ble
alle barnevernlederne intervjuet og det ble innledet et samarbeid med Fylkesmannen om felles
barnevernledersamling og «kick off» den 10.oktober i Alta.
Den 21. november fattet rådmannsutvalget et vedtak hvor de bad om anbefalinger om
samarbeid mellom kommuner og i desember møttes referansegruppen og delte sine ideer og
forslag. Den 17. januar 2018 fattet rådmannsutvalget et vedtak ift videre arbeid i et
hovedprosjekt.

Pkt.1. Intervju barnevernledere høsten 2017. Tilbakemeldinger fra 14
barneverntjenester/ 16 kommuner. Hvordan ser du for deg et eventuelt interkommunalt
samarbeid, og hvem ville det være naturlig og samarbeide med?

Kommune
Hasvik

Svar
Samarbeid med de største kommunene, Hammerfest og /eller Alta

Loppa

Ser for meg et samarbeid med Hasvik kommune. Vi bør fortsette den
dialogen som ble startet opp tidligere, og som ble forankret i ledelsen.
Det er greit å reise frem og tilbake mellom kommunesentrene, vi er
naboer.

Alta

Vi kan hjelpe andre tjenester ved å tilby våre tjenester som f.eks
kursvirksomhet og tiltak. Vi kan også få tilført noe tilbake. Eks:
fosterhjem, kulturutveksling, samisk kultur og språk.

Hammerfest

Barnevernvakt sammen med Kvalsund kommune.

Kvalsund

Det vil være naturlig for oss å samarbeide med Hammerfest kommunes
barneverntjeneste. Vi vil kunne samarbeide om det meste som
saksbehandling, faglige drøftinger, kursing, hele fagmiljøet mm.

Måsøy

Eks: Alta pga kompetansen de innehar.
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Nordkapp

Nærliggende og like kommuner, men også større kommuner dersom vi
alle mangler nødvendig kompetanse.

Porsanger

Karasjok eller Nordkapp. Innland eller kyst. Evt. flere, som et
«minibufetat» Vi kan samarbeide om felles tiltak og særskilte tema.

Karasjok

Porsanger og muligens Kautokeino.
• Vi kan samarbeide om oppfølging av tiltak som fosterhjem og
beredskapshjem.
• Samisktalende, - samtaler med barn og foreldre.
• Settekommune, hver kommune har ansvar for egne utgifter i
forhold til dette arbeidet.
• Samarbeidsmøter ift sak (anonymitet) og tema.
• Felles ekstern veiledning
• Kautokeino: Karasjok. Vi kan videreutvikle det samarbeidet vi
har i dag med å jobbe på tvers i kommunene md sakene. Bistå
hverandre.

Sør-Varanger

Det vil være naturlig å samarbeide med nærliggende kommuner.
• Familierådslag sammen med Bufetat med flere kommuner,
uavhengig av nærhet
• Kurs og opplæring

Vadsø

Naturlig å samarbeide med Nesseby/Tana. NB! Særskilte regler ift
samiske kommuner.
• Evt. samarbeid med alle kommuner i Øst-Finnmark. Dette vil
føre til et mer robust barnevern og variasjon i kompetanse.
• Ser for meg et ambulant team.

Nesseby/Tana

Kunne være slått sammen med Vardø, Vadsø og Berlevåg/Båtsfjord i
forhold til tiltaksarbeid, enkelte undersøkelser, fosterhjem,
beredskapshjem og familieråd.

Berlevåg/Båtsfjord Nesseby/Tana tilsvarende den modell vi har i dag.

Pkt.2. Gruppearbeid «Kick off» samling 10.10.17.
Hvilke kommuner kan/bør samarbeide interkommunalt? På hvilken måte?

Gr.1. Tana / Varanger området, dvs. Vardø, Vadsø, Nesseby, Tana og Sør-Varanger, ev.
Berlevåg og Båtsfjord.
Må tas hensyn til det samiske forvaltningsområdet.
Interkommunal barneverntjeneste etter vertskommunemodellen, jf. kommuneloven.
Gr.
Porsanger, Karasjok og Kautokeino kommuner har erfaringer fra samarbeid, gjennom
2.
Avjovarre- samarbeid. Vi har felles server, slik at man kan faktisk sitte i en kommune
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Gr.
3.

å saksbehandle for annen kommune. Kan samarbeid om kompetanseheving, rutiner,
internkontroll, felles fagdager, kollegaveiledning. Dette er en mer uformell samarbeid
enn vi har hatt presentert i dag. Kan bruke hverandre til bistand i tjeneste, ut ifra
geografisk nærhet - avhengig av arbeidsmengde. Samarbeid om oppdragstakere,
besøkshjem, tilsynsfører. Bygd opp en felles tiltaksbase. Kunne hatt et felles
beredskapshjem, tospråklig. Felles rekruttering angående fosterhjem. Låne ut
personellressurser når det er krise/ sykemelding. Fokus og samarbeid om alle barn
som bor i kommunene, både norske, samiske, finske/ kvenske og flyktninger, og alle
andre nasjonaliteter. Standardmaler i Familia på samisk. Vi har allerede felles
samarbeidspartnere, f.eks. SANKS, familievernkontor, krisesenter.
Vi tenker at vi kan samarbeide store/små, store/store og små/små kommuner.
Interkommunalt samarbeid mener vi, fordrer geografisk nærhet ift. saksbehandling.
Men, ift. kompetanse, kunne man bygd opp "kompetansesentre" på flere steder i
Finnmark som alle kommunene har tilgang til. Også andre instanser som jobber
målrettet mot barn og unge både innen oppvekst og helse kan benytte seg av dette.
Vi trenger kjennskap til plasseringskommuner, hvis flere kommuner bruker de samme,
kan man samarbeide om å bli kjent med tilbud i plasseringskommuner, da slipper vi å
gjøre det hver for oss.

Gr.
4.

Alle kommunene er en del av en interkommunal barneverntjeneste, et slikt samarbeid
er ikke aktuelt for denne gruppa.
Tiltaksarbeid kan være et område for interkommunalt samarbeid for alle disse
kommunene. Dette kan være spesifikke tiltak som feks ift. traumer, og at det utdannes
personale til dette, som feks COS-terapeut.
Samarbeid om veiledning til personale er også et område for mer omfattende
samarbeid.
Samarbeid om velferdsteknologi som et verktøy i ulik barnevernsarbeid, som en
metode i interkommunal barnevernsamarbeid. Dette vil kunne føre til et mye større
potensiale for samarbeid i Finnmark hvor avstandene er store, og med utfordrende vær
på vinterhalvåret. Dette kan være med på å gjøre ulik kompetanse mer tilgjengelig for
et samarbeid med kommuner med større geografisk avstand.
Jobbe for å få utdanning til Finnmark, for at dette skal bli mer tilgjengelig.

Gr.
5.

Vi ser for oss at nærliggende kystkommuner, som for eksempel, Nordkapp,
(Porsanger?) Kvalsund, Hammerfest, Måsøy. Alle vi ser for seg å samarbeide om
veiledning, kompetanseheving og tiltak. Kravene til beredskap må også sees på.
Utvikle gode planer, overordnede planer, kompetanse. Benytte digitale hjelpemidler
for samarbeid på tvers av kommuner. Delprosjekt i prosjektet til digitale hjelpemidler.
Ambulant team, som kan drive ulike hjelpetiltak (metodiske) i kommunenes etter
"henvisning".
Felles veiledning med spesialister.
Case-veiledning/ drøftinger i kompliserte saker.
Samarbeid i saker hvor det er småsamfunn, og hvor vi "møter oss selv i døra".
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Spørsmål 2: Hva trenger kommunene for å gjennomføre samarbeidet?

Gr.1. Politisk vilje til å beslutte og gjennomføre en slik organisering. Personell og ressurser
til å gjennomføre prosessen med opprettelse av en interkommunal barneverntjeneste.
Gr.2. Trenger en fast avtale å forholde seg til, og forankring i ledelse. Midler fra hver
kommune, fordeling av kostnader, f.eks. Kompetanseheving, bygge opp tiltaksteam
m.m. Tilrettelegging av lokaler, ift å kunne møtes og samarbeide - gjeldende i alle tre
kommuner. Støtte fra fylkesmannen og sametinget.
Sikring av at samiske barns rettigheter blir ivaretatt.
Gr.3. Felles kompetanseplan, informasjon om ulike kurs og kompetansetiltak som andre
kommuner gjennomfører som andre kan delta på.
Felles krav/ønske om kompetansetiltak fra utdanningsinstitusjoner lokalisert i
Finnmark, gjøre det mulig med kompetansehevning.
Digitalt utstyr (oppdatert studio som kontinuerlig oppdateres), skype business, flere
velferdsteknologiske hjelpemidler, mobilt barnevern mm kan hjelpe ift samarbeidet.
Skaffe oss en felles kompetanseoversikt med mål om å bistå/hjelpe hverandre. Forslag;
tiltaksteam i Alta har kompetanse som kan benyttes av andre kommuner. Handler om
kapasitet. Det er i samarbeidskommunenes interesse at noen blir bygd opp som vi kan
samarbeide med. Man får mer igjen for det som bygges opp, det er også læring og
mengdetrening for dem som bygger det opp).
Rådgivere i kommunene kan få veileder innen ulike områder fra andre kommuner.
Kan kommuner i et samarbeid til sammen ha tilstrekkelig kompetanse for å sikre
forsvarlig tjenestetilbud; rett tilbud til rett tid på rett sted.
Ut fra sentrale krav og føringer bør vi utarbeide en tjenestebeskrivelse med tilhørende
tiltak, bemanning og kompetanse og sammen ha en plan for hvem og hvordan dette
skal imøtekommes.
Kartlegge et minimums tiltak.
Forslag: tilbakeholdte prosjektskjønnsmidler. Samarbeidsavtale mellom Fylkesmannen
og en kommune som drifter tiltaksteam for helse Finnmark; opprette et tiltaksteam for
Finnmark. Oppbygging av kompetanse og kapasitet som server alle kommunene i
Finnmark.
Gr.4. - Tid og treffpunkter til diskusjoner for et videre samarbeid
- Politisk enighet er en forutsetning, og dette er ofte usikkert. Samt administrativ vilje
til samarbeid.
- Samme forståelse for problematisk.
- Metodestøtte for de ulike metodene.
- Ressurser eksternt. Veldig kostbart å utdanne personale hvis det ikke kan rekrutteres
med videreutdanning.
- Ks må være pådriver for å få ulik kompetansehevingstiltak tilgjengelig for Finnmark.
Kan utdanning gjøres tilgjengelig på lyd/bilde?
Gr.5. Ledelsen i det kommunale barnevern møtes og utarbeider et utkast, til prosjektplan,
som sendes kommuneledelsen, for fullmakt til å søke midler for å utarbeide et system
for etablering, utvikling og iverksettelse i tråd med pågående prosjekt. Muligens
opprette ei interkommunal stilling som har ansvar for å drive dette frem.
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Dagens organisering av barnevernet i Finnmark.
Det er totalt 19 kommuner i Finnmark. Det er tre interkommunale barneverntjenester. Disse er
Nordkyn barneverntjenester, som består av Gamvik og Lebesby kommuner, hvor Gamvik
kommune er vertskommune. Deretter Berlevåg og Båtsfjord kommuner, hvor Berlevåg er
vertskommune. Og til slutt Nesseby og Tana kommuner, hvor Nesseby er vertskommune.

Bilde 1. Opprinnelig organisering
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7.2.

Utarbeide forslag til samarbeidsavtaler mellom kommunene.

Prosjektleders anbefalinger om organisering av barnevernet i kommunene i Finnmark.
Forslag (1) om organisering av barnevernet i kommuner i Finnmark: Seks barnevern.
1. Vest-Finnmark barnevern bestående av Alta, Hasvik, Loppa, Nordkapp og Måsøy.
Tilsammen ca. 26 946 innbyggere. Antall stillinger: 31,5. Tilsvarer 855 innbyggere
pr.stilling i barnevernet. Alta kommune bistår ovenfor flere småkommuner som er i
risiko i forhold til å kunne levere forsvarlige tjenester i fremtid. (Kjøp av tjenestersamarbeid?)
2. Avjuvarre barnevern bestående av Porsanger, Karasjok og Kautokeino. Kommunene
er innlemmet i forvaltningsområdet for samisk språk. Gjenoppta et tidligere etablert
samarbeid, Avjuvarre samarbeidet. Kommunene har felles server. Tilsammen ca. 9
605 innbyggere. Antall stillinger: 11. Tilsvarer 873 innbyggere pr.stilling. (Samarbeid
på tvers eller vertskommunemodellen?)
3. Hammerfest barnevern bestående av Kvalsund og Hammerfest kommuner. Fra 2020
vil disse kommunene slåes sammen til en kommune. Øker i areal og får et folketall på
ca. 11 554. Antall stillinger: 17. tilsvarer 680 innbyggere pr.stilling. En kommune som
sammenlignet med andre kommuner kommer godt ut geografisk. Det er ca. 4 mil i
avstand fra Hammerfest til kommunesenteret i Kvalsund. Antall innbyggere pr.stilling
er forholdsvis lavt sammenlignet med andre kommuner.
4. Nordkyn barnevern kan bestå som den er i dag, en interkommunal tjeneste etter
vertskommunemodellen mellom Gamvik og Lebesby kommuner. Eventuelt kan de
inngå i et samarbeid på tvers mot øst eller vest. Avhenger av behov, geografi og
avstander. Ca. 2 467 innbyggere. Antall stillinger: Tre. Tilsvarer 822 innbyggere
pr.stilling.
5. Nord - Varanger barnevern bestående av Berlevåg/Båtsfjord, Nesseby/Tana, Vadsø og
Vardø barneverntjenester. Nesseby og Tana kommuner er også innlemmet i
forvaltningsområdet for samisk språk. Berlevåg/Båtsfjord og Nesseby/Tana er allerede
interkommunale tjenester etter vertskommunemodellen. Til sammen ca. 15 337
innbyggere. Antall stillinger: 23,3. Tilsvarer 658 innbyggere pr.stilling. (Samarbeid på
tvers eller vertskommunemodellen?) Store avstander kan kunne forsvare det lave tallet
ift innbyggere pr. saksbehandler.
6. Sør-Varanger barnevern kan bestå som i dag. Evt kan de inngå i et samarbeid på tvers
med Nord- Varanger barnevern. Ca. 10 199 innbyggere. Antall stillinger: 11.
Tilsvarer 927 innbyggere pr.stilling. Geografiske fordeler kan sees opp mot antall
innbyggere pr. stilling.
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Forslag (2) om organisering av barnevernet i Finnmark: Tre barnevern.
1. Vest-Finnmark barnevern bestående av Alta, Hasvik, Loppa, Nordkapp, Måsøy,
Kvalsund og Hammerfest. Tilsammen ca. 38 490 innbyggere. Antall ansatte: 48,5. Det
tilsvarer 794 innbyggere pr. stilling.
2. Midt-Finnmark barnevern bestående av Porsanger, Karasjok, Kautokeino og Nordkyn.
Tilsammen ca. 12 072 innbyggere. Antall ansatte: 14 stillinger. Det tilsvarer 862
innbyggere pr. stilling.
3. Øst-Finnmark barnevern bestående av Berlevåg/Båtsfjord, Nesseby/Tana, Vadsø,
Vardø og Sør-Varanger. Tilsammen ca. 25 536 innbyggere. Antall ansatte: 34,8
stillinger. Det tilsvarer 734 innbyggere pr. stilling.

Forslag (3) om organisering av barnevernet i Finnmark: To barnevern/læringsnettverk.
1

Vest-Finnmark barnevern/læringsnettverk bestående av kommunene Alta, Loppa,
Hasvik, Hammerfest, Kvalsund, Karasjok, Kautokeino, Porsanger, Måsøy og
Nordkapp. Tilsammen ca. 48 600 innbyggere. Antall ansatte: 59,5 stillinger. Det
tilsvarer 817 innbyggere pr. stilling.

2

Øst-Finnmark barnevern/læringsnettverk bestående av kommunene Gamvik/Lebesby
(Nordkyn barneverntjeneste), Berlevåg/Båtsfjord, Nesseby/Tana, Vardø, Vadsø og Sør
Varanger. Til sammen ca. 28 400 innbyggere. Antall ansatte: 37, 8 stillinger. Det
tilsvarer 751 innbyggere pr. stilling. I dette barnevernet er det 3 interkommunale
samarbeid ut i fra vertskommunemodellen.

Oppsummering
Rådmannsutvalget i KS Finnmark anbefaler at prosjektet Finnmarksmodellen barnevernet
bygger videre arbeid på forslag (1) i saksfremlegget med noen endringer. Kommuner som er
særlig sårbare prioriteres. Den 17.01.18 ble det endelige vedtaket fattet, og kommunene (se
under) settes i utgangspunktet i en sammenheng for videre arbeid. Rådmannsutvalget vil ta en
aktiv rolle i den videre prosessen med etablering av formelle samarbeid mellom kommunene.
Organisering av akuttberedskap tas med i det videre arbeidet i prosjektet.
Fylkesstyret i KS Finnmark sluttet seg til denne anbefalingen i møte samme dag.

Vest-Finnmark barnevern-Alta, Loppa og Hasvik
Hammerfest barnevern-Kvalsund og Hammerfest
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Indre Finnmark barnevern-Kautokeino og Karasjok
Midt-Finnmark barnevern-Porsanger, Måsøy, Nordkapp og Lebesby/Gamvik
Nord-Varanger barnevern-Berlevåg/Båtsfjord, Vardø, Vadsø, Nesseby/Tana
Sør-Varanger barnevern-Sør-Varanger
Hammerfest barnevern og Sør-Varanger barnevern kan knyttes opp mot andre
samarbeidskommuner.
Det foreslåtte kommunesamarbeidet kan dreie seg om alt fra avtaler om felles tiltak til formelt
interkommunalt samarbeid etter vertskommunemodellen. Målet er å etablere samarbeid over
kommunegrensene for å sikre kompetanse og kvalitet i tjenesten, ref Mer kunnskap-bedre
barnevern, kompetansestrategi for det kommunale barnevernet 2018-2024.
https://www.bufdir.no/Barnevern/Kompetansesatsing_kommunalt_barnevern/
Anbefalingen om organisering av samarbeidet er basert på dialog med og dokumentasjon fra
alle kommunene i Finnmark om barnevernet som en del av KS Finnmarks barnevernsprosjekt.
Dette prosjektet er bestilt av og eies av rådmannsutvalget i KS Finnmark. Det ble avholdt
samling for alle kommuner høsten 2017 og våren 2018.

Bilde 2. Fremtidig organisering neste side.
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Bilde 2. Fremtidig organisering

Kapittel 8
8.1. Teknologiske løsninger skal vurderes i alle deler av tjenesteytingen.
Få oversikt over hvilke teknologiske løsninger som finnes, og hvilke som
kan skaffes og prøves ut.
Prosjektleder har etablert et samarbeid med Digi barnevern, som er et nasjonalt prosjekt i
samarbeid mellom KS og Bufdir. Målsettingen i prosjekt Finnmarksmodell er å skaffe
oversikt over hvilke teknologiske løsninger som finnes og hvilke som kan skaffes og prøves
ut. Prosjektleder Finnmarksmodell deltar digitalt på møter med Prosjekt Digi barnevern, og
vil oppdateres underveis i dette hovedprosjektet for å utvikle digitale løsninger i deler av
tjenesteytingen der det er mulig.
Barnevern er en av de viktigste oppgavene i det offentlige. Stat og kommune har ulike
oppgaver innenfor barnevernet, og er avhengige av å samarbeide godt for å levere gode,
helhetlige tjenester til tjenestemottakerne. Formålet med Lov om barneverntjenester er
beskrevet i § 1-1:
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•
•

Å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og
utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid
Å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstsvilkår

Prosjektet Digi barnevern har gjort rede for at det er betydelige utfordringer i forhold til ITstøtten som er tilgjengelig for barnevernet i dag. Det er grunn til å tro at utfordringene er til
hinder for barnevernets evne til å oppnå formålet med Lov om barneverntjenester § 1-1.
Med sikker, heldigital og moderne IT-støtte, vil man i betydelig grad kunne styrke
barnevernets evne til å gi god hjelp raskere til barn som trenger det i fremtid.
Arbeidet i konseptfasen har basert seg på tidligere arbeid som er gjort i stat og kommune.
Basert på arbeidet som er gjort både før og under konseptfasen har prosjektets arbeidsgruppe
og ledelse fått god oversikt over utfordringer og muligheter som finnes på området.
På statlig side har Bufdir gjennomført en utreding (i 2016) av et nasjonalt kvalitetssystem og
samordnet forvaltning i barnevernet på bestilling fra BLD. Én av konklusjonene var at det var
behov for «et eget forprosjekt som utreder ulike alternativer for fremtidig digital forvaltning i
barnevernet».
Under kartleggingen av hvilke teknologiske hjelpemdiler som finnes i Finnmarksbarnevernet
og hvilke som kan skaffes, så er mobilt barnevern og lyd/bildestudio mest aktuelle. 13 av
16 kommuner deler lyd/bilde studio med andre, og mange viser til at det kan være redusert
tilgjengelighet. Tre kommuner har eget lyd/bilde studio, og er meget fornøyd med løsningen.
Fem kommuner har mobilt barnevern, og i en av kommune fungerer det ikke. Fem kommuner
har veilederen.no, som er en digital veileder for barnevernsansatte.

Kapittel 9.
9.1. Hinder for måloppnåelse
Hva er mest avgjørende for at prosjektet skal lykkes?
•
•

At prosjektet/utviklingsarbeidet forankres politisk og administrativt.
Toppledernes tilstedeværelse og ansvar i fokus.

Hva må til for at kommunen skal kunne delta?
•
•

Utviklingsprosjekt i den enkelte kommune for å sikre det forsvarlige barnevernet.
Ledet av rådmannen.
Ressurser til rådighet for gjennomføringen. Øremerke midler i den enkelte kommune,
skjønnsmidler eller prosjektmidler fellessatsninger.
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Hva som kan gå galt?
•

Interessekonflikter, økonomiske årsaker, vilje og mulighet til satsning m.m.

9.2. Anbefalinger for veien videre
Prosjektet Finnmarksmodell barnevernet videreføres i ett år fra avslutning av forprosjektet,
forutsatt at prosjektet finansieres med midler fra Fylkesmannen i Finnmark. KS Finnmark skal
være en utviklingspartner for de medlemmene som ønsker dette gjennom prosjektet.
Hovedoppgavene vil være å bistå ved etablering av akuttberedskap i barnevernet i Finnmark
og kommunesamarbeid. Kommuner som er særlig sårbare prioriteres. Rådmannsutvalget tar
en aktiv rolle i den videre prosessen med etablering av formelle samarbeid mellom
kommunene. Kommunesamarbeid vil kreve forankring på høyeste nivå i kommunene for å
lykkes med arbeidet.
KS er en arbeidsgiverorganisasjon som tilrettelegger for sine medlemmer, og kan ikke
forplikte eller instruere den enkelte kommune, kun anbefale. Det har rådmannsutvalget gjort i
forprosjektet. Denne anbefalingen er tuftet på kommunenes egne vurderinger, dialog med
kommunene og tilgjengelig faktagrunnlag . Ingenting er fastlåst, og vi er åpne for at det finnes
flere gode løsninger. 14 av kommunene arbeider nå med organisering av akuttberedskap og
flere rådmenn har signalisert interesse for samarbeid. KS sin rolle i videre prosjekt vil være
som utviklingspartner på det barnevernfaglige området.
Fylkesmannen har fått ansvar for å etablere læringsnettverk som omfatter kommunen i fylket.
Dette skal særlig bidra til å redusere sårbarheten i små kommuner med få ansatte i
barnevernet. Nettverkene må ha god lederforankring i kommunene. Strategien viser til at det
allerede finnes lederforum eller samarbeidsprosjekter som fylkesmannen kan bygge på. Der
forholdene ligger til rette for det, bør fylkesmannens arbeidskje i samarbeid med KS lokalt.
Fylkesmannen skal også bidra til å etablere samarbeid mellom de kommunale nettverkene og
kompetansemiljøer utenfor kommunene.
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