OSO barnevern Nord-Norge
6. - 7. juni 2017
Til stede:
John Arvid Heggen, Kommunalsjef i Vefsn kommune – fast medlem
Arve Rolandsen, Barnevernsleder i Bodø kommune – fast medlem
Kari Mortensen, Enhetsleder, Vesterålen barnevern - fast medlem
Frode Skuggedal, Administrasjonssjef i Salangen – vara for Hugo Thode Hansen
Einar Pedersen, Rådmann i Kåfjord kommune - fast medlem
Aina Isaksen, Barnevernsleder i Tromsø kommune - fast medlem
Lisa Friborg, Enhetsleder i Balsfjord kommune - fast medlem
Pål Christian Bergstrøm, Regiondirektør
Bente Henriksen, Avdelingsdirektør
Bente Wistven, Kommunikasjonssjef
Laila Krogh, Seniorrådgiver/Prosjektleder
Margrete Grinaker Berle, Enhetsleder Inntak
Ann Sissel Punsvik, Enhetsleder Fosterhjem
Brita Stellander/ Merete Jenssen, Fylkesmannen i Troms
Randi Gundersen, Fylkesmannen i Nordland
Unn Martinsen, KS Nord-Norge
Thomas Johansen, Landsforeningen for barnevernsbarn
May Liss Teisrud, Prosjektleder barnevern KS Finnmark
Siss-Mari Solli, prosjektleder for barnevernsprosjektet i Alta kommune
Forfall:
Frank Hansen, Rådmann i Værøy – fast medlem
Jens Betsi, Rådmann i Vadsø Kommune - fast medlem
Bjørn-Atle Hansen, Rådmann i Alta kommune - fast medlem
May-Tone Rirud, Barnevernsleder i Hasvik kommune – vara
Linda Kråkenes, Fylkesmannen i Finnmark
Veronika Løveng-Hansen, Landsforeningen for barnevernsbarn

Tirsdag 6. Juni
Velkommen v/ Pål Christian Bergstrøm, regiondirektør, Bufetat, region nord
-

Gjennomgang av dagsorden

-

Presentasjonsrunde av møtedeltakere

Sak 1/17 Status for barnevernet i Nord-Norge, 3 minutters muntlig orientering fra
alle OSO-medlemmer
OSO-medlemmene holdt 3-minutters muntlig orientering.
Vedtak:
-

Informasjonen er tatt til orientering

-

Bufetat bes å vurdere tolkning gjort av Bufdir knyttet til bistandsplikt akutt og komme
tilbake til OSO med konklusjoner.

-

Oppfølgingspunkter:
1. Akuttberedskap i kommunalt barnevern

2. Samarbeid med OSO helse
3. Tilbakemelding på prosjektet mellom Tromsø kommune og Fosterhjemstjenesten;
4. Netthets – Kripos inviteres på et OSO-møte 3 ansatte som jobber kun med
barnevernsansatte, og beskyttelse av barn

Sak 2/17 Oppfølging fra forrige møtet:
Følgende saker ble fulgt opp etter forrige møte (presentasjoner legges ved):
-

Pål Christian Bergstrøm presenterte Omsorgs- og endringsmodellen, region nord

-

Bente Henriksen la fram rutiner for oppfølging av private plasseringer

-

Bente Wistven informerte om kommunetilfredshetsundersøkelse og oppfølgingsarbeid med
lav svarprosent i kommuner

Kommentar fra OSO: Utfordrende at undersøkelsen ikke rommer situasjoner når kommunene velger
å ikke benytte seg at tilbudt tiltak.
-

Pål Christian Bergstrøm informerte om samarbeid om barnevern og helse, Helsesatsingen
2018-2022, som følge av «Glassjenta»-saken

Vedtak:
-

Informasjonen tas til orientering.

Sak 3/17 Gjennomgang av vedtekter for OSO barnevern Nord-Norge, v/ Unn
Martinsen
OSO-medlemmene fikk forslag til endringer i forkant av møtet.
Kommentarer fra OSO:
-

Det er gjort en evaluering og det er omforent vilje til å fortsette OSO-samarbeidet, noe som
er viktig for utvikling av barnevernstjenestetilbudet i regionen.

-

Viktig å bruke denne arena for å identifisere andre områder hvor barnevernet er på
dagsorden.

Vedtak:
-

Forslaget er vedtatt og sendes videre til kommunestyret

Sak 4/17 Medvirkning i statlig og kommunalt barnevernsarbeid, v/ Alf Iver Kinge;
Alf Iver Kinge, Bufetat, region nord, presenterte familieråd som en måte å sikre brukerforankring i
barnevernsarbeid (presentasjonen legges ved)
Regionalt forum for medvirkning presenterer seg til OSO barnevern.
Vedtak:
-

Informasjonen tas til orientering

-

Oversikt av nyttige linker om familieråd sendes til sekretariatet og videre til OSO
barnevern

-

Referatene fra møter i regionalt brukerforum sendes til OSO-medlemmene

-

Resultatene fra prosjektet om ettervern presenteres på neste OSO-møte

Sak 5/17 Eventuelt.
-

Ingen saker ble lagt fram

Oppsummering av dag 1.
-

Viktig å holde aktivitet og skape bilde av samhandling i kompetansebygging i Nord-Norge.

-

Arbeide i OSO mellom møtene

Onsdag 7.juni
Sak 6/17 Kvalitets- og strukturreformen. Spørsmål og diskusjon.
Bufetat v/ Bente Henriksen presenterer forslag til den nye barnevernsloven på vegne av Barne-,
ungdoms- og familiedirektoratet (presentasjonen legges ved).
Kommentarer fra OSO: Behov for styrking av veiledningen til fosterfamilier - Lite kontroll på
kvalitet.
Vedtak:
-

Informasjonen er tatt til orientering

-

OSO sekretariat sender en forespørsel til OSO helse om et møte om Helsesatsingen.

Sak 7/17 Orientering om forsøk om ansvarsdeling mellom kommune og stat, v/
Siss-Mari Solli, prosjektleder for barnevernsprosjektet, Alta.
Siss-Mari Solli, prosjektleder for barnevernsprosjektet, Alta kommune, informerte OSO om statusen i
barnevernsprosjektet (presentasjonen legges ved)
Vedtak:
-

Informasjonen er tatt til orientering

-

Status på prosjektet i Alta kommune settes fast på dagsorden.

Sak 8/17 Akuttberedskap - kommunens plikt v/Fylkesmannen i Troms, Nordland
og Finnmark.
-

Fylkesmannen i Troms, Nordland og Finnmark presenterte oversikt over akuttberedskap i
kommuner

-

Kommunenes plikt ved akuttplasseringer.:
https://www.bufdir.no/Bibliotek/RettsdataStartPage/Rettsdata/?grid=gBUFDIRz2D2016z2E06z2E11

Vedtak:
-

Til neste møte vil oversikt over ulike barnevernsordninger (beredskap, (hvilende) vakt,
o.l.) presenteres til OSO barnevern

Oppsummering og avslutning av samlingen.
1. Fast OSO sekretariat tillagt Bufetat RN
a. Formannskapet roteres
b. Møter mellom OSO-ledelsen og Bufetat, KS og kommuner – viktig å diskutere
møtene som vi har hatt, innspill til nye saker. Alle sine interesser skal gjenspeiles.
c. OSO-siden må brukes aktivt
2. Innholdet blir mer og mer interessant, et annet nivå, mer strategisk, nyttige tema,
brukerperspektivet
3. Møter mellom samlinger
Saker til neste møte

1. Helsesatsingen – felles løp mellom Bufdir og Helsedirektoratet.
a. OSO barnevern og OSO helse – hvordan vi kan forberede oss til den. Setter opp
møter for å planlegge det.
2. Digitalisering – et tema til neste samling? Bruk av digitaliserte tjenester, sosiale medier,
3. Oppdatering på kvalitetsreformen
4. Barns medvirkning – Tilfredshetsundersøkelsene blant ungdom på Bufetat, region nord
sine institusjoner publiseres tertialvis på OSO-nettsiden
5. Rapportering fra barnevernsprosjektene i Alta kommune, i KS Finnmark og i Nord-Troms
6. Andre innspill:
a. Unn Martinsen: Hva er hovedoppgaven til OSO når prosjektperioden skal
avsluttes?
i. Styring og ledelse er et viktig perspektiv.
ii. Hva man skal fokusere på. Kanskje enda et mer overordna blikk? Hva vil
vi videre oppnå?
iii. Forslag: OSO fremover – sak på neste møte; Valg av representanter til
OSO kommer.
7. Forslag til neste dato – 22-23. november 2017

