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Bakgrunn
u

u

Lovendringer i barnevernloven av 21. juni 2013 innebar mange krav til kommunene som syntes
vanskelig å innfri
u

Økt økonomisk ansvar og styring gjennom økt kommunal egenandel

u

Krav til styrking av tjenesten gjennom økte krav til fagmiljø, kompetanse og faglig videreutvikling

u

Økte krav til å dokumentere at tjenesten er i samsvar med loven, blant annet gjennom krav til
internkontroll, tiltaksplaner og evalueringsverktøy

u

Økte krav til fosterhjemsoppfølging, som en følge av barneverntjenestens helhetlige ansvar for barn etter
omsorgsovertakelse

u

Økt fokus på likeverdig tilbud og robuste tjenester gjennom tettere oppfølging av små tjenester og
anbefaling av «minimumsstørrelse» på tjenesten

Barnevernlederne i Lyngen, Storfjord og Kåfjord 11.03.2014;
u

«Etter vår oppfatning er det ikke et spørsmål om kommunene skal samarbeide om barnevern, men
hvordan dette samarbeidet skal organiseres.»

Bakgrunn forts.
u

Omhandlet hele regionen etter at Kvænangen, Nordreisa og Skjervøy sluttet seg til
prosjektet med å finne en samarbeidsplattform sammen med de opprinnelige
kommunene som inngikk.

u

Hovedformålet med å etablere et formalisert barnevernssamarbeid i Nord-Troms er å
etablere en tjeneste som på best mulig måte svarer på de krav som loven stiller til den
kommunale barneverntjenesten.

u

Nord-Troms kommunene inngår i et samarbeid for å utrede et fast organisert samarbeid
om barneverntjeneste.

u

Økonomiske midler fra Fylkesmannen i Troms.
(Saksfremlegg av 11.09.2015).

BARNETS BESTE
u

Styrende for ALT barnevernsarbeid!

u

Barnekonvensjonens artikkel 3

u

Barnevernloven § 4-1Hensynet til barnets
beste

u

Barneloven §§ 43, 48 og 55

Barnevernlovens formål
u

Barnevernloven § 1-1 Lovens formål

u

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

u

Å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstsvilkår

u

Kommunens ansvar omtalt i barnevernloven § 2-1.

Du ser det ikke før du tror det…
u

Titusener av barn i Norge utsettes for vold, seksuelle overgrep og
omsorgssvikt i løpet av oppveksten.

u

Terskelen for å gripe inn i andres familieanliggender er ofte høy, og det er
mange som lider i stillhet bak hjemmets «beskyttende» vegger.

u

Barn trenger ansvarlige voksne!
(www.reddbarna.no)

Moderne barnevern
u

Fokus på å ruste opp kompetansen for å imøtekomme barn og familiene
som kommer i kontakt med barnevernet.

u

De senere år har opplæring i evidensbaserte tiltak/manualstyrte metoder
blitt innført som kompetanseheving til dem som jobber i fagfeltet.

u

Bufdir har overordnede faglige føringer om å bygge fagutvikling på beste
tilgjengelig teoretisk og forskningsbasert kunnskap, praksiserfaringer og
brukernes kontekstuelle preferanser (Grunnlagsdokumenter for veiledning i
Bufetat 12/2016).

Dagens dreininger i barnevernet
u

u

Økte (og økende) nasjonale krav og forventninger til barnevern.
u

Et mer «åpent» barnevern

u

Internkontroll

Fra stat til kommunene
u

Tillit og ansvar

u

Fokus på kvalitet i tiltakene som tilbys.

u

Økte krav til brukermedvirkning, nettverksfokus og
kulturforståelse/sensitivitet.

u

Ny kommunestruktur – samarbeid og endret lovverk jf. fylkesmannen om
kommunelov.

NOU 2016:16
u

Store endringer i samfunnsutviklingen
u

Bare19 % av barn og unge i barnevernet har foreldre som bor sammen

u

Økt globalisering og migrasjon

u

Mål: Å bedre rettsikkerheten til barn og skape et mer tilgjengelig og
forståelig regelverk.

u

Paradigme-skifte; Fra tilnærmingsmåter der barn ses på som «objekter»
som trenger hjelp, til en oppfatning av BARN SOM RETTIGHETSHAVERE som
har umistelig rett til beskyttelse.

Brukerstemmen
u

Medvirkning er et av de viktigste satsningsområdene som Bufdir og Barneog likestillingsdepartementet har. Vi mener at det er den eneste måten
barnevernet kan bli bedre på (Landsforeningen for barnevernsbarn, 2015).

u

«Hvis den nye loven skal hete barnevernlov, må den tydelig vise at barn er
viktigst – og være mindre opptatt av de voksnes rettigheter»
(Forandringsfabrikken, 2016).

u

Minimum 5 fagstillinger per barneverntjeneste (Landsforeningen for
barnevernsbarn jf. NOU 2012:15 & FO, 2015).

Forslag til organisasjonskart
Kommuneloven § 28

Spesielt for Nord-Troms regionen
u

u

Særlig krav til kultursensitivitet (kommunikasjonsferdigheter) hos de ansatte i barneverntjenesten?
u

Sammenblanding av norsk, kvensk og samisk kultur.

u

Fornorskningens konsekvenser for regionen (samer sett på som primitive og myndighetenes frykt for den
«finske fare»).

u

Læstadianismen har satt sitt preg på lokalsamfunn og bygder i Nord-Troms fra 1850 og frem til i dag.

u

Forslag om at det skal fremgå uttrykkelig av den overordnede bestemmelsen at barnets og foreldrenes
etniske, religiøse, kulturelle og språklige bakgrunn, er en del av barnets beste vurderingen. For samers
vedkommende må vurderingen tolkes i lys av det særskilte vernet som samer har etter Grunnloven og
menneskerettslige forpliktelser (NOU 2016:16).

u

Å trekke inn kulturperspektiv er å la forståelsen av individets og familiens behov være gjort med
utgangspunkt i verdier og teorier som åpner for å se omgivelsene de er en del av. Barnets beste må være
omtenkt i forhold til etnisitet (Saus, 2006).

Har erfaringer med interkommunale samarbeid om andre tjenester.

Innbyggere i Nord-Troms
u

Store geografiske avstander. (Innbyggertall 15962 pr. 4. kvartal 2016)

u

Barn (0-19 år) SSB:

u

u

Kvænangen: 247

u

Nordreisa: 1170

u

Skjervøy: 659

u

Gáivuotna Kåfjord Kaivuono: 408

u

Storfjord: 401

u

Lyngen: 599

Samlet: 2825

Konsulentvirksomhet i Nord-Troms
Kommune

2015

2016

Kvænangen/Nordreisa

Kroner 1.678.629,(unntaksår med høyt
sykefravær).

Kroner 671.387,- (244)
Kroner 916.200,- (251)

Skjervøy

Kroner 431.893,-

Kroner 19.892,-

Kåfjord

Kroner 210.000,-

Kroner 548.749,61,-

Storfjord

Kroner 174.309,64,- (252)
Kroner 183.592,46,- (251)
Kroner 174.876,12,- (244)

Kroner 694.121,05,-

Lyngen

Kroner 167.442,19,-

Kroner 0,-

Bufdir til alle fylkesmannsembetene
u

https://www.fylkesmannen.no/PageFiles/862466/Bruk%20av%20private%20
akt%C3%B8rer%20i%20barnevernet.pdf

u

Utøvelse av offentlig myndighet kan ikke delegeres til private aktører.

u

Barneverntjenestene har faglig, formelt og reelt det hele og fulle ansvaret.

u

Risiko for manglende styring i barnevernet.

u

Barneverntjenesten kan ikke delegere barnevernleders til private
rettssubjekter.

u

Kommunens rammer for bruk av private aktører skal utredes med
hovedvekt på fosterhjemsområdet.

Hvordan kan vi få det til? Alene versus
sammen?

u

Kommunenes ansvar;
u

Barn får en rett til å få et krav om tjenester etter loven vurdert av
barnevernstjenesten. Retten til omsorg og beskyttelse tydeliggjøres ved at barn
får et rettskrav som kan gjøres gjeldende for en domstol, også av barnet selv.
Barnets rett vil gjelde uavhengig av kommunens ressurssituasjon, tilsvarende
den plikt kommunen allerede har til å yte nødvendige bevilgninger til
lovpålagte ytelser (NOU:2016:16).

Andre sine erfaringer
u

Konklusjon fra evaluering som er gjort av interkommunale barnevern i SørTrøndelag;
u

Interkommunale barnevern har bidratt til sterkere og mer stabile tjenester.

u

Barneverntjenestens kompetanse og kapasitet har blitt styrket.

u

Tjenestene har blitt mindre sårbare, og det har blitt lettere å unngå inhabilitet.

u

Forutsetningene for utvikling av gode tiltak har blitt styrket.

u

Utfordringer ved oppstart; Det har blitt for kort tid til planlegging, tilrettelegging og
organisering av tjenestene før oppstart. Og behovet for å samkjøre ulike kulturer,
tradisjoner og rutiner har vært undervurdert (Brandtzæg, 2016:17).

Barnevernledernes innspill
u

Samarbeid etter kommunelovens § 27 vil omhandle følgende områder:
u

Akuttberedskap

u

Kompetanseheving

u

Ressursgruppe (ressursteam, tiltaksteam)

u

Tilsyn i fosterhjem

u

Veiledning (personal og oppdragstakere)

u

Særlige utfordringer i små kommuner
u

Habilitet – settekommune

u

Sårbarhet ved fravær

ROS-analyse
u

Reduksjon av risiko gjennom tiltakene som ble lagt inn – uavhengig av
samarbeidsform.

u

Risiko reduseres mest etter samarbeid etter kommuneloven § 28.
u

Habilitet

u

Tilgang til personell som gjør at lovkrav blir ivaretatt uavhengig av sykemeldinger
og fravær i forbindelse med kompetanseheving i alle tjenestene.

Utfordringer som har blitt løftet
u

Avstander og økt reise virksomhet.

u

Alle kontorene skal være bemannet som i dag.

u

Økt mobilitet hos ledere og eventuell tiltaksbank ved § 28 samarbeid.

u

Tverrfaglig samarbeid.

Forutsetninger dersom samarbeid skal
etableres
u

Støtte fra kommunenes ledelse – rådmenn

u

Støtte fra kommunenes politikere

u

Fokus på å etablere en «vi»-kultur

u

Mobil og synlig ledelse

u

God planlegging og tilrettelegging og planlegging før oppstart

u

u

Samkjøring av ulike kulturer og rutiner

u

Tekniske løsninger og systemer

Felles forståelse av viktigheten av å jobbe tverrfaglig og forebyggende
u

Tilstedeværelse på de forebyggende arenaene

u

Kontakt med samarbeidspartnere - samarbeidsavtaler

Til slutt
u

Hovedfunn i flere evalueringer; det har vært brukt for liten tid fra
samarbeidet ble besluttet til oppstart. Noe som har medført at blant annet
ulike kulturer, arbeidsmetoder etc. hos tjenestene representerte
utfordringer i samarbeidet.

u

Fokusert på at økonomi ikke bør være et argument for samarbeid i seg
selv, men; Samarbeid etter kommuneloven § 28 vil representere økte
kostnader ved oppstart. Imidlertid viser evalueringer fra andre samarbeid
økt innsikt i hvordan pengene kommer brukerne til gode, og en mulig
innsparing på sikt.

Konklusjon

HVIS JEG SER BORT FRA TVIL FRA DE ANSATTE OG KUN SKAL TENKE PÅ BARNA,
UNGDOMMENE OG FAMILIENE SITT BESTE, ER VERTSKOMMUNESAMARBEID Å
ANBEFALE.

Akuttberedskap
u

Kåfjord forslag til K-styret mai 2018.

u

Invitert inn Nord-Troms 6 til samarbeidsprosjekt.

u

Prosjektskjønnsmidler fra fylkesmannen.

u

«Eget miniprosjekt» – Noodt & Reiding.

u

Går mot et interkommunalt samarbeid mellom Nordreisa/Kvænangen,
Skjervøy, Lyngen og Gáivuotna Kåfjord Kaivuono.

