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KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON
The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

Invitasjon til deltakelse i nettverk

KS BTV inviterer kommunene i vår region til å delta i «Barnevernløft for Buskerud, Telemark og Vestfold».

Målet for dette nettverksarbeidet er økt eierskap til kommunens barnevern fra administrativ og politisk ledelse. Dette
forutsetter at politisk og administrativ toppledelse har kunnskap og interesse for fagområdet og gjennom dette kunne
delta aktivt i diskusjonene som berører strategiske valg som gjelder kommunens barnevern. Gjennom deltakelse i
nettverket skal øverste ledelse gis kunnskap til å sette ambisjoner og retning for kommunens barnevern. Dette krever
at man får en god dialog mellom faglig ledelse av tjenesten og administrativ/politisk ledelse.
Metode og innhold
Nettverket møtes på 2 samlinger, samt at deltakende kommuner får ½ eller 1 dag i kommunestyret hvor temaet
barnevern/barn og unge er på dagsordenen. I tillegg vil det gis tilbud om fire temadager i løpet av nettverksperioden.
Kommunene bidrar med kunnskap om egen organisasjon og egne problemstillinger. KS bidrar med dokumentasjon,
metoder og prosessledelse. Til kommunestyret vil KS stille med prosessveileder og faglig innleder. Opplegget tilpasses
den enkelte kommunes behov gjennom dialog i forkant. Vi anbefaler å gjennomføre denne dagen første halvår 2019.
Erfaringsutveksling og samarbeid mellom kommuner i nettverket gir kunnskap om ulik organisering og ulike måter å
møte utfordringer på. Det forventes at kommunen arbeider videre med temaene mellom samlingene.
Kostnader
Kommunen betaler en pris for deltakelse i nettverket basert på innbyggertall, se priser på ks.no I tillegg betaler kommunene egne reiseutgifter og oppholdsutgifter på samlinger. Kost/losji pr person vil være ca kr 2 800,- pr. todagerssamling og ca 800,- pr temasamling. Innholdet er i tråd med retningslinjene for å kunne søke OU-midler fra KS.
Deltakelse
KS anbefaler at kommunen deltar på samlingene med en representant for kommunens toppledelse, rådmann og/
eller kommunalsjef sammen med barnevernleder og evt nestleder/fagleder, slik at man har grunnlag for å drive
ledelsesutvikling. Kommuner som er en del av et interkommunalt barnevern er velkommen til å delta, men da må
også vertskommunen delta. På temadager kan det være aktuelt å delta med andre og/eller flere fra kommunens
ledelse.

Innhold i samlinger og temadager
Oppstartsmøte
5. - 6. desember 2018

På dagsorden i kommunestyret

Fire temadager med ulike
tema

Arbeidsmøte våren 2020
Hvor er vi nå og veien videre

•

•

Hvordan kan og bør kommunen styre sitt barnevern?
Visjoner og ambisjoner
for barn og unge i kommunen.
Omdømme og mediehåndtering

Temadag 1: 1 kvartal 2019:   
Arbeidsgiveransvaret for ansatte i barnevernet

•

KS stiller med prosessveileder
og faglig innleder. Opplegget
tilpasses den enkelte kommunes
behov gjennom dialog i forkant.
Det anbefales å gjennomføre
denne dagen første halvår 2019.

Datoer for øvrige temadager vil
bli fastsatt senere.

•
•

•

Hvordan kan og bør
kommunen styre sitt
barnevern?
Hva betyr barnevernreformen og ny
barnevernlov for oss?
Hvilke utfordringer står
kommunene overfor?
Politikernes rolle. Bruk av
styringsdata.
Erfaringsutveksling.

I egen kommune:
Forankring i egen kommune
gjennom k-styresak eller
tilsvarende før oppstart

•
•

Fokus på øvrige temadager bestemmes etter oppstartsmøtet og
møter i kommunestyrene..

I egen kommune:
Dialog med kommunestyret om
arbeidet

- et tilbud fra EffektiviseringsNettverkene

•

Samling for å oppsummere arbeidet man har
gjort i 2019.
Hvordan arbeide med
årlig tilstandsrapport i
barnevernet?

I egen kommune:
Samhandling med politikerne i
egen kommune om løsningsalternativer og veien videre. Hvilke
ambisjoner skal vi ha og hvilken
utvikling ønsker vi?
For spørsmål og påmelding:
Gro Sannes Nordby
gro.sannes.nordby@ks.no
tlf: 990 42 640
Jan Erik Innvær
innvar@ks.no
tlf: 481 66 327
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