UTFASING AV IKKE LOVPÅLAGTE OPPGAVER FRA
BUFETATS FAGTEAM
En rapport utarbeidet i samarbeid mellom Narvik kommune,
Landsforeningen for barnevernsbarn og Bufetat, region nord
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Bakgrunn:
Barne-, likestillings-, og
inkluderingsdepartementet (BLD) har i Prop. 106
L foreslått at fagteamenes råd- og
veiledningsoppgave i enkeltsaker begrenses til
hva som følger av den lovfestede bistandsplikten.
Det samme gjelder enkeltstående
utredningsoppdrag for kommunene jf. Prop 106 L,
kapittel 14 « Den faglige samhandlingen mellom
stat og kommune i enkeltsaker».

Arbeidsgruppen
•
•
•
•
•

Arbeidsgruppen besto av:
Margrete Grinaker Berle, Leder Fagteam Bodø
Laila Krogh, Leder Fagteam Sortland
Svein Klemetsen, Leder Fagteam Sortland
Heidi Johnsen, Enhetsleder Barneverntjenesten i
Narvik
• Thomas Johansen, Landsforeningen for
barnevernsbarn
– I tillegg skulle gruppen være representert med to
ansatte til fra kommunalt barnevern. Disse trakk seg.

Tolking av mandat
• Arbeidsgruppen forstod enstemmig sitt mandat til å ta
utgangspunkt i de opplæringsprogrammer som Bufetat
region nord har tilbudt kommunene frem til nå.
• Dette gjelder: Tidlig Inn, Familieråd og ICDP opplæring.
• De enkelte fagteamområdene kan tidligere også ha hatt
egne opplæringsprogrammer for sine opptaksområder
– disse regnes ikke med i denne sammenhengen.
• Videre forstod de oppdraget til å lage en plan for
kompetanseoverføring i overnevnte programmer fra
Bufetat region nord, til de kommuner som ønsker
dette.

Hva ble kartlagt?
• Kommunenes ønsker for videre
kompetanseoverføring knyttet til Familieråd,
Tidlig Inn og ICDP
• Kommunens planer for tiltaksutvikling
• Kommunens planer for samarbeid med
brukerorganisasjoner

Funn
• 50 av 88 kommuner besvarte henvendelsene.
• Svarprosent på 55, 8 %. Ved gjennomgang av alle
innkomne kartleggingsskjema fremkommer at;
• 49 kommuner har fått, eller er i gang med,
opplæring i FAMILIERÅD
• 24 kommuner har fått, eller er i gang med,
opplæring i ICDP
• 34 kommuner har fått, eller er i gang med,
opplæring i TIDLIG INN

Hvor mange ønsker opplæring?
• 19 kommuner ønsker opplæring i FAMILIERÅD. Av
disse 18 kommunene er fem kommuner denne høsten i
gang med opplæring og vil være ferdig med denne i
løpet av 2015. Det betyr at det gjenstår 13 kommuner
som ønsker opplæring.
• 12 kommuner ønsker opplæring i ICDP. Her er det 1
kommune som nå i høst er i gang med opplæring. 11
kommuner gjenstår.
• 10 kommuner ønsker opplæring i TIDLIG INN.
• I tillegg kom det inn behov for COS (4 stykker), Marthe
Meo (1), Pmto (1) og 2 bar ønsket en mer generell
kompetanse på kartlegging av omsorgsevner.

Kommunenes egne planer:
• Se rapport.
• Generelt gjøres det noe arbeid i forhold til lokal
tiltaksutvikling.
• Arbeidsgruppen opplever noe manglende
strategisk utvikling av tiltakssiden på
barnevernsområdet i svært mange av våre
kommuner.
• Arbeidsgruppen melder en bekymring knyttet til
kommunenes planmessige og strategiske
tiltaksutvikling

Samarbeid med brukerorganisasjoner

• Få kommuner ser ut til å ha et konkret samarbeid med
brukerorganisasjoner. Her løfter vi frem de svar som er
kommet vedr dette;
• Prosjektet «Mitt Liv» i samarbeid med Forandringsfabrikken.
• Motorkommune i «Mitt Liv» i samarbeid med
Forandringsfabrikken.
• Ikke noe direkte samarbeid med interesseorganisasjoner.
• Har samarbeid med Forandringsfabrikken i forhold til «Mitt
Liv»
• Forandringsfabrikken er en viktig aktør i forhold til
brukersiden i barnevernet, og de er etter hvert godt kjent for
barnevernstjenester over hele landet. Arbeidsgruppen ønsker
likevel å oppfordre til bruk av, og minne om, viktigheten av å
bruke lokale aktører som for eksempel Landsforeningen for
barnevernsbarn i sin samhandling med brukerorganisasjoner.

Det videre arbeidet
• Familieråd: Organisere to opplæringsbolker
som samler alle.
• ICDP: Regional koordinator går i dialog med
kommuner om opplæring
• Tidlig inn: Bufetat går i dialog med KoRus Nord
om innmeldte behov
• Fokus på implementering i alle ledd

