Presentasjon av
barneverntjenesten
for Velferdsutvalget
27.11.19

ORGANISERING
Team for
«undersøkelse og
tiltak»

Barnevernleder
Nestleder

- Mottak
- Undersøkelse

Består av 6
saksbehandlere

- Hjelpetiltak

Team Omsorg

- Barn i fosterhjem

Består av 3
saksbehandlere

Team Tiltak

Består av 2
saksbehandlere

- Barn på
atferdsinstitusjon

- Fosterforeldre
-Biologiske foreldre og nettverk
- Ettervern
- Veiledning i tiltakssaker
- Veiledning av fosterhjem
- Marte Meo veiledning
- Bidra i det forebyggende arbeide i
kommunen

- 4 (2) lovpålagte tilsyn i

2 Tilsynsførere

året

-Sikre at barn blir godt
ivaretatt i fosterhjemmet

Status per 25.11.19
• Barneverntjenesten er inne med tiltak i 111
familier.
• Rakkestad kommune har omsorgen for 28
barn
• Av de 111 er 7 ungdommer på ettervern og
6 enslig mindreårige
• 40 tilsynsbarn. Barn plassert av annen
kommune
• Barneverntjenesten har mottatt 86
bekymringsmeldinger så langt i år hvor av 5
har blitt henlagte
• Det 25 undersøkelser i gang per i dag
• Ingen meldinger på vent!

Plasseringer
• Det har blitt fattet 3 4-6 1. ledds vedtak
(frivillig plassering) 2 av barna er tilbakeført
familien, det siste barnet er det besluttet å
fremme en omsorgsovertakelse av (§4-12)

• Det har vært avverget plassering av 5 barn
grunnet god bemanning, og godt tverrfaglig
samarbeid

Status økonomi
• Per i dag ligger barneverntjenesten an til et
underforbruk på ca. 50 000,- ved årets slutt.

Utfordringer i tjenesten
• Tjenesten har overtid hatt et stort etterslep
- Frist for å komme ajour var satt til
1. juni

• Sykemeldinger
• Alvorlighetsgraden i sakene krever mye
oppfølging

Avvik/ Fristbrudd
• Avvik på oppfølging av fosterhjem og
tilsynskrav ikke oppfylt
https://www.bufdir.no/Barnevern/Aktuelt/R
odt_eller_gront_lys_for_barnevernet_i_din_
kommune/
• Indre Østfold kommunerevisjon
• Har fortsatt noen fristbrudd på
undersøkelser

Utvikling/ fokus områder
• Jobber kontinuerlig med å få satt en ny
struktur på tjenesten.
- Oppsigelser med påfølgende nyansettelser
fører med seg en viss ustabilitet og uro
- sykemeldinger
• Det har vært gjort en jobb med å komme
ajour i forhold til etterslep av saker
• Veiledning.
- Ekstern veiledning
- Kollegaveiledning

Fort.
• 2 planleggingsdager i april hvor fokus var å
fremme brukermedvirkning og barnets
stemme i barnevernssaken. Sikre god praksis
• Få tiltaksteamet opp å gå. For å få til dette
kreves det at alle i tjenesten er på plass.
Dette vil føre til at saksbehandlerne kan få
frigitt noe kapasitet da tiltaksteamet følger
opp tiltakene.

Fort.
• God bemanningsnorm i tjenesten
• Bærbar pc
• Prosjekt «Forebyggende, miljørettede og
aktivitetsfremmende tiltak i
barneverntjenesten i Rakkestad kommune»
• «Ferieaktiviteter for barn og unge»
Nasjonal tilskuddsordning for inkl. av barn i
lavinnteksfamilier 2019.
• Lederutdanning

Saksgang i barnevernet
Tvang
Tiltak
Endringstiltak:
Undersøkelse

Melding
Bv.tj har 1 uke
på å behandle
meldingen
Melder skal i
løpet av 14
dager få en
tilbakemelding
på at meldingen
er mottatt og
om den er
henlagt eller
satt til
undersøkelse

3 mnd. eller 6
mnd.
Samtaler med
foreldrene

Marte Meo,
MST, COS
Tar sikte på å
styrke
foreldreferdigh
eter

Råd/ veiledning

Samtaler med
barnet!!

Kompenserende
tiltak:

Innhenting av
opplysninger

Besøkshjem

(Viktig at fristen
blir holdt)

Barnehage

Hjemmebesøk
Etter endt
undersøkelse skal
melder få
tilbakemelding på
om saken er
henlagt eller om
det er satt inn
hjelpetiltak

SFO
Støttekontakt
Andre
økonomiske
tiltak

Familieråd

Vedtak fattet av
Fylkesnemnda
etter bv.loven
§§ 4-6 2. ledd,
4-24, 4-12 og
4-29.
- Beredskapshjem
- Fosterhjem
- Institusjon
- Familieråd

Hva er et godt barnevern?
Sett i lys av dagens debatt av barnevernet i
Norge
- Hvilket inntrykk sitter dere igjen med?
- Hva tenker dere er godt barnevern?
- Hva må til for å få et godt vern av barn og
deres familier?
- Tanker om viktigheten av tverrfaglig
samarbeid, felles kunnskap og felles språk

