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1. Innledning
Barneverntjenesten er en lovpålagt kommunal tjeneste. Barneverntjenesten skal sikre at barn og
unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får hjelp og omsorg til rett tid,
og å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstkår.
Fra 01.01.2021 er det bestemt at kommunestyret minst en gang i året skal få en redegjørelse om
tilstanden i barneverntjenesten i sin kommune. Kommunens øverste politiske og administrative
ledelse har det overordnede ansvaret for at barneverntjenesten drives i tråd med gjeldende
regelverk og at tjenestene som tilbys er forsvarlige. (Lov om barneverntjenester §2-1, 8. ledd)
Målet med tilstandsrapporten er at kommuneledelsen skal ha tilstrekkelig kunnskap om og innsikt i
tilstanden i egen barneverntjeneste, og om kvaliteten i barneverntjenestens arbeid. Dette innebærer
at de må ha oppdatert kunnskap om barneverntjenestens kompetanse til å håndtere sakene de har
ansvar for, om barneverntjenestens oppfyllelse av tidsfrister, om ressursbruk og samarbeidet med
andre tjenester.

2. Oppsummering
Barneverntjenesten i Haugesund og Utsira vurderer å ha har en god oversikt på styrker og
sårbarheter i egen drift. Dette sikres gjennom årlig risikovurdering og internkontroll hvert kvartal,
samt stopp-punkt knyttet til halvårsrapportering til Statsforvalteren/direktoratet.
Forvaltningsrevisjonen som ble gjennomført i 2020 og presentert i 2021 bekrefter i stor grad dette
bildet.
Det stilles høye krav til faglig kunnskap og analytisk kompetanse i dagens barnevern. Her fattes
beslutninger som har stor innvirkning i enkeltmenneskers liv. De ansatte skal balansere å gi riktig
hjelp tidlig nok for å forhindre skjevutvikling og skade. Begrensede velferdsressurser skal fordeles
riktig slik at det er nok tid og kapasitet til å arbeide i motstand og av og til med bruk av tvang i
familier hvor barn lever under alvorlig omsorgssvikt. Grunnleggende menneskerettigheter som barns
rett til trygghet, beskyttelse og familieliv skal balanseres.
Barneverntjenesten har god kontroll på forvaltningspraksis og oppfølging av lovkrav. Det er
utarbeidet strukturer for drift som sikrer at en til enhver tid også har oversikt på hvor utfordringene
og utviklingsområdene er.
Det er videre etablert strukturer for opplæring, veiledning og fagutvikling. Det arbeides systematisk
med kvalitetsforbedring og med å ha et tilbud som møter brukernes behov. Barneverntjenesten i
Haugesund og Utsira har høy kompetanse; alle de ansatte har anbefalt grunnutdanning og mange av
de ansatte har relevant videreutdanning og spisskompetanse.
I en tilstandsrapport vil det like fullt være naturlig å ha fokus på utviklingsområdene, og at det en
opplever å få til og lykkes med, får litt mindre plass.
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Utviklings- og forbedringsarbeid vil videreføres på følgende områder:

Forvaltningskrav

-

-

-

Drift

-

-

-

Kvalitet

-

Sikre at alle barn med hjelpetiltak har en oversiktlig plan for tiltakene, og at
tiltakene evalueres i tråd med lovkrav.
“Barnets beste” vurderinger skal fremkomme tydelig i dokumentasjonen i alle
faser av barnevernssaken. Det er viktig å arbeide med å sikre at barnevernets
vurderinger og beslutninger er forståelige for brukerne og er etterprøvbare.
Sikre at barn i fosterhjem får tilstrekkelig oppfølging i form av oppfølgingsbesøk og
tilsynsbesøk. Barnas foreldre skal følges tettere opp. Samværsomfang mellom
barn og foreldre skal evalueres regelmessig, da omfanget skal legge til rette for og
muliggjøre gjenforening/tilbakeføring.
Fosterforeldre skal sikres god oppfølging, med særlig fokus på den første tiden
etter innflytting.
Når barn og unge må flytte i fosterhjem, skal de om mulig flytte til noen de kjenner
fra før. Rekruttering av fosterhjem i barnets familie eller nettverk er et prioritert
innsatsområde.
Kontinuerlig fokus på nærværsarbeid og fokus på å forebygge sykefravær. Det er
viktig å sikre gode systemtiltak for å fremme nærvær, mestring og arbeidsglede,
samt god individuell oppfølging.
Arbeide for å øke gjennomsnitts-ansiennitet i organisasjonen. Jo flere av de
ansatte som har over 3 års erfaring fra barnevernsarbeid, jo større blir
organisasjonens samlede kapasitet. Da kan en bruke mindre tid til opplæring og
mer tid til fagutvikling og tjenesteforbedring.
Sikre at strukturer for opplæring, oppfølging og veiledning opprettholdes når
organisasjonen vokser og oppgavene utvidedes.
Fortsatt øke ansattes kunnskap om og kompetanse til å sikre god medvirkning fra
barn og unge – og deres foreldre.
Kunnskap og tilbakemeldinger fra barn og foreldre må inngå i
kunnskapsgrunnlaget, og må være en del av tjenesteutviklingen.

Disse utviklings- og forbedringsområdene vil i stor grad inngå i barneverntjenestens overordnede
strategiplan. Hovedstrategi-dokumentet vedlegges tilstandsrapporten.
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3. Om barnevern
Barneverntjenesten er en lovpålagt tjeneste, og barneverntjenestens ansvar er tydeliggjort i lov om
barneverntjenester (1992). En ny barnevernslov er forventet vedtatt medio 2021.
Som det fremgår av barnevernsloven, har barn og ungdom under 18 år krav på omsorg og rett til en
trygg oppvekst. Dette er i første rekke foreldrenes ansvar. Når foreldrene i kortere eller lengre
perioder ikke greier å ivareta dette ansvaret, skal barnevernet hjelpe. Dette samfunnsoppdraget
innebærer både en plikt og et ansvar som er forankret i lover og internasjonale konvensjoner.



Barnevernet skal gi barn, unge og familier hjelp og støtte når det er vanskelig hjemme eller
barnet av andre grunner har behov for hjelp fra barnevernet
Barnevernet skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og
utvikling, får hjelp og omsorg til rett tid, og å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstkår.

Barnevernet har plikt til å gripe inn og foreta nærmere undersøkelser når:

 Barnet på grunn av forholdene i hjemmet eller av andre grunner har et særlig behov for et






hjelpetiltak.
Det er alvorlige mangler ved den daglige omsorgen som barnet får, eller alvorlige mangler
ved den personlige kontakt og trygghet som det trenger etter sin alder og utvikling.
Foreldrene ikke sørger for at et sykt, eller funksjonshemmet eller spesielt hjelpetrengende
barn får dekket sitt særlig behov for behandling og opplæring.
Barnet blir mishandlet eller utsatt for andre alvorlige overgrep i hjemmet.
Det er overveiende sannsynlighet for at barnets helse eller utvikling kan bli alvorlig skadd
fordi foreldrene er ute av stand til å ta tilstrekkelig ansvar for barnet.
Barnet har alvorlige atferdsvansker som f.eks. viser seg i vedvarende eller gjentatt
kriminalitet eller i vedvarende misbruk av rusmidler eller på annen måte.

Barneverntjenestens tiltak og inngripen skal ta utgangspunkt i hva som er til beste for barnet. Noen
ganger kan dette komme i konflikt med hva foreldrene mener er best. Barneverntjenestens arbeid
handler om både støtte og kontroll. Den skal først og fremst gi hjelp og støtte slik at foreldrene selv
skal kunne mestre sitt omsorgsansvar. Barnevernet skal tilstrebe et godt samarbeid med barn og
foreldre.
Barneverntjenesten har også et ansvar for å gripe inn dersom hjelpetiltak ikke er tilstrekkelig til å
ivareta barnets behov. I så fall kan det være nødvendig å plassere barnet utenfor hjemmet i en
kortere eller lengre periode. Dette kan skje med eller uten foreldrenes samtykke. Dersom et barn
skal plasseres utenfor hjemmet uten foreldrenes samtykke, må det treffes vedtak om dette i
fylkesnemnda etter forslag fra kommunen.
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4. Presentasjon av barneverntjenesten – organisering og årsverk
Barneverntjenesten i Haugesund og Utsira har 45 årsverk fordelt på 46 ansatte (pr 12.05.21)
Tjenesten er ledet av virksomhetsleder/ barnevernleder, og i stab er det to merkantilt ansatte samt
en fagansvarlig/ stedfortreder for barnevernleder.
Arbeidet i tjenesten er organisert i ulike avdelinger, med hver sin avdelingsleder. I noen av
avdelingene (hjelpetiltak og omsorg) er de ansatte delt inn i team med teamansvarlige som følger
opp det løpende arbeidet med opplæring og veiledning.
Barneverntjenesten har i tillegg ansvar for å følge opp totalt 140 oppdragstakere som utfører tiltak
på vegne av barneverntjenesten; fosterhjem, besøkshjem, støttekontakter, miljøarbeidere og
tilsynsførere.

Juridisk avdeling
Barnevernleder

Mottak

Hjelpetiltak

Merkantil

Fag- og
kvalitetsansvarlig/ stedfortreder

Omsorg

Familieveiledning

Ungdomsteamet

Basen

Barnevernleder har beslutningsmyndighet etter barnevernsloven, og har det overordnede faglig
ansvar for alt arbeid som utøves i tjenesten. Merkantil har ansvar for kundehenvendelser, samt
viktige støttefunksjoner knyttet til saksbehandling og arkiv. Fag- og kvalitetsansvarlig/ stedfortreder
har ansvar for fagutvikling og kvalitetssystem i tjenesten, samt fungerer som stedfortreder ved
barnevernleders fravær.
Avdeling mottak har ansvar for å behandle alle nye henvendelser (bekymringsmeldinger) og avklare
om disse skal undersøkes. Mottak har også ansvar for å håndtere akutte hendelser på dagtid. Det er
strenge frister på undersøkelsesarbeidet. Meldinger skal avklares innen 7 dager, og undersøkelser
skal gjennomføres inne 3 måneder (i noen tilfeller 6 måneder), og det rapporteres kvartalsvis til
Statsforvalteren på disse fristene. Undersøkelsen skal gjennomføres i samarbeid med foreldrene og
barna, og det utarbeides en skriftlig plan for undersøkelsen.
Avdeling hjelpetiltak har ansvar for å iverksette og følge opp hjelpetiltak når dette er konklusjonen
på undersøkelse. Hjelpetiltak er i hovedsak frivillige, men kan også pålegges familien av
Fylkesnemnda dersom bekymringsnivået er høyt og familien motsetter seg å motta hjelp. Hjelpetiltak
kan være rettet mot foreldrene eller barna, eller begge deler. I noen tilfeller flytter barna ut av
familien for en kortere eller lengre periode som et hjelpetiltak. Barn og ungdom som mottar
hjelpetiltak er i alderen 0-25 år.
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Denne avdelingen har også ansvar for å forberede sak om omsorgsovertakelse dersom hjelpetiltak
ikke fører til tilstrekkelig god nok omsorgssituasjon for barnet. Det skal alltid utarbeides en plan med
målsettinger for de hjelpetiltakene som settes inn, og denne planen skal evalueres minimum hver
tredje måned. Det rapporteres halvårlig til Statsforvalteren på disse lovkravene.
Avdeling omsorg har ansvar for å følge opp barn og ungdom som barneverntjenesten har overtatt
omsorgen for (BVL §4-12). Barna og ungdommene bor da i fosterhjem eller på institusjon. Noen bor i
fosterhjem hos noen de kjenner fra før – enten hos familie eller i nettverk. Barn som bor i
fosterhjem, skal ha oppfølging i form av besøk i fosterhjemmet minimum hver tredje måned. Det
rapporteres på disse lovpålagte oppfølgingsbesøkene halvårlig til Statsforvalteren.
Det skal sikres samvær og kontakt med foreldre, søsken og annen familie. Denne kontakten
koordineres i hovedsak av barneverntjenesten i samarbeid med foreldre og fosterhjemmet.
Avdelingen har ansvar for å følge opp foreldre som har mistet omsorgen for barna sine, og tilby dem
nødvendig hjelp og støtte – enten for å kunne få tilbake omsorgen for barna dersom situasjonen
endrer seg, eller for å kunne ha gode samvær med barna.
Fosterhjem og institusjon skal følges tett opp av barneverntjenestene for å påse at barnet faktisk får
det bedre etter flytting. I tillegg innebærer det tett samarbeid med alle instanser rundt barnet og
ungdommen.
Familieveiledningsavdelingen tilbyr familieveiledning til foreldre og fosterforeldre, kurs og
opplæringer til foreldre, barn og ungdommer. Familieveilederne har spisskompetanse innen ulik
observasjons- og veiledningsmetodikk, og arbeider på oppdrag fra de andre tre avdelingene i
tjenesten. Familieveileder samarbeider tett med barnet- og ungdommens kontaktperson for å kunne
tilby riktig hjelp til familien.
Ungdomsteamet og Basen familiesenter ligger organisatorisk under barneverntjenesten og
virksomhetsleder, men driften er atskilt fra barnevernets kjernedrift og beskrives kort under punkt
6.1 i rapporten.
Barneverntjenesten har tett samarbeid med juridisk avdeling i kommunen, som bidrar til å
kvalitetssikre komplekse vedtak og beslutninger. Juridisk avdeling har det prosessuelle ansvar for
gjennomføring av saker om omsorgsovertakelse eller plassering på institusjon i fylkesnemnd og
domstol. Juridisk avdeling bidrar også inn i barneverntjenesten på felles faglige opplæringsdager med
ulike sentrale juridiske tema.
Barneverntjenesten i Haugesund har vært vertskommune for Utsira fra 2013, noe som innebærer at
barneverntjenesten i Haugesund har ansvar for å utøve barnevernsmyndighet og –oppgaver i Utsira
kommune. Dette innebærer å følge opp på ordinært vis barnevernssaker på Utsira, samt deltakelse i
oppvekstutvalget i kommunen. Det rapporteres selvstendig til Statsforvalteren og SSB for Utsira
kommune.
Akuttberedskap utenom kontorets åpningstider, er organisert i en hjemmevaktordning hvor seks
ansatte har vakt en uke om gangen. Akuttvakten er en åpen beredskapstelefon som mottar
henvendelser direkte fra barn og unge, familier og andre etater/instanser. Akuttvakten skal avklare
om det er behov for direkte inngripen der og da, eller om henvendelsen kan eller skal følges opp
påfølgende dag.
Barnevernleder er alltid tilgjengelig for akuttvakten, og har vedtaksmyndighet for akuttvedtak der
barn trenger beskyttelse eller omsorg umiddelbart.
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Akuttvakten hadde 267 henvendelser i 2020. 51 av henvendelsene krevde at vakten dro ut til
familien/der barn eller ungdom oppholdt seg. De fleste henvendelsene til akuttvakten handlet om:
1.
2.
3.
4.
5.

Ny bekymring for rus eller vold
Oppfølging etter avdekket vold/overgrep/tilrettelagte avhør
Ungdom på rømmen fra institusjon
Foreldrekonflikt
Høyt konfliktnivå mellom foreldre og ungdom

EKSEMPLER FRA AKUTTVAKT 2020:
24/12 TILSYNSBESØK FOR Å KONTROLLERE AT DET IKKE ER RUS HOS VOKSNE IBM SAMVÆR
JULAFTEN

27/12 KONTROLLBESØK VED OVERLEVERING SAMVÆR – FORELDREKONFLIKT
29/12 TELEFON FRA POLITIET ANG HUSBRÅK OG BEKYMRING FOR VOLD I FAMILIE MED TO BARN I
BARNEHAGEALDER. FORELDER OG BARN TIL KRISESENTERET, FORELDER TIL VURDERING LEGEVAKT

30/12 FLYTTING AV BARN FRA FOSTERHJEM SOM IKKE SER SEG I STAND TIL Å STÅ I OPPDRAGET. BARNET
KJØRES TIL AKUTTINSTITUSJON I STAVANGER. KONTAKTPERSON I BARNEVERNTJENESTEN BISTÅR AKUTTVAKT.

30/12 TELEFON FRA INSTITUSJON – UNGDOM FUNNET I ANNEN BY, OPPHOLD I LEILIGHET PREGET
AV TUNGT RUSMISBRUK

I 2021 innføres et nytt fagsystem for barnevernvakt som vil gi god oversikt over aktivitet, hvem som
melder og innhold i henvendelser.

5. Drift og aktivitet
I det følgende gis en statusoversikt over sentrale områder i barnevernets arbeid og utvalgte
indikatorer som synliggjør hvordan status er i barneverntjenesten i Haugesund sammenlignet med
gjennomsnitt for fylket, samt hvordan utviklingen er over tid.
Det gis en kort beskrivelse til hver indikator om hva den sier noe om og hvordan barneverntjenesten
vurderer egen status på området.
Tabellene er hentet fra Kommunemonitoren på Barne-, ungdoms, - og familiedirektoratet sine
nettsider, og tallene baserer seg på barneverntjenestenes halvårsrapportering og KOSTRA-tall.
Barnevern kommunemonitor (bufdir.no)
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5.1 Bakgrunnsinformasjon: demografi/befolkningssammensetning
Dette er indikatorer som er sentrale for å forstå befolkningens sammensetning, behov og
utfordringer.
Markert punkt er barneverntjenesten i Haugesund, den røde streken viser gjennomsnitt i
Rogaland fylke, og det skraverte feltet viser spredning i fylket (fra lavest til høyest) og kolonnen til
høyre er %-verdi for fylket.

I denne tabellen er nabokommunen Karmøy tatt inn som sammenligningsgrunnlag, da dette er to
kommuner som ofte sammenlignes. Som det fremkommer av bakgrunnsinformasjonen i tabellen er
det utfordrende å sammenligne disse to kommunene på barnevernsområdet, da de har ulik barneog befolkningsprofil. Det kan like fullt være nyttig å se hvorfor kommuner kan ha ulik profil på
tjenestene sine, gitt ulikheter i befolkningssammensetning.
Denne oversikten viser at Haugesund har en lavere andel av barn i befolkningen enn
fylkesgjennomsnittet. Samtidig har Haugesund en større andel barn som bor i lavinntektsfamilier og
i familier med enslig forsørger. Disse indikatorene kan si noe om et sannsynlig eller mulig behov for
barneverntjenester. Andel barn som bor i lavinntektsfamilier er en viktig indikator. Barn i
lavinntektsfamilier har økt risiko for å oppleve fattigdom og levekårsulemper knyttet til lokalmiljø,
fysisk og psykisk helse, utdanning, deltakelse i fritidsaktiviteter, fremtidig inntekt og samspill med
foreldrene. Det er en sammenheng mellom at en familie har lavinntekt og risiko for negativt samspill
mellom barn og foreldre, for eksempel i form av økt konfliktnivå i familien eller negativ oppdragerstil.
På indikatoren barn med bekymringsmelding i forhold til barnebefolkningen ligger Haugesund like
over fylkesgjennomsnittet. Denne faktoren er viktig å følge med på, og her er det vesentlig å
sammenligne egen utvikling over tid. Haugesund hadde her en økning fra 3,6% i 2018 til 4,4% i 2019
9

og 4,6% i 2020. En økende andel barn med bekymringsmelding kan skyldes at det er flere barn i
kommunen som lever under vanskelige forhold og som har behov for bistand fra barnevernet. Det
kan også bety at befolkningen har god kjennskap og tillit til barneverntjenesten, og at instanser som
skole og barnehage, har fått større kunnskap og kompetanse om forhold som gir skadevirkninger for
barn.
Fra 01.01.2020 ble det en endring i registreringspraksis for bekymringsmeldinger. Før denne dato ble
kun bekymringsmeldinger for nye barn registrert og rapportert inn til denne statistikken.
Bekymringsmeldinger i eksisterende barnevernssaker har ikke vært med i dette tallet før dette
tidspunkt.
Ut fra registreringer i fagsystemet, ser en at omtrent 50% av meldingene i 2020 var i pågående
barnevernssaker. Det kan derfor leses som en nedgang i antall nye bekymringsmeldinger for 2020.
Denne endringen kan sees i sammenheng med pandemien, og det blir viktig å følge med på denne
indikatoren i fortsettelsen.

Oppsummering bakgrunnsinformasjon/demografi: Haugesund har en lavere andel med barn i
befolkningen, men flere av barna bor i lavinntektsfamilier og i familier med enslig forsørger, og
dermed høyere risiko for levekårsulemper som kan utløse behov for barnevernstiltak. Andel barn med
bekymringsmelding er høyere enn fylkessnittet, og har holdt seg jevnt de siste årene.
Barneverntjenesten opplever at det er tillit hos samarbeidspartnere og hos foreldre selv, noe som kan
gi høyere andel bekymringsmeldinger fordi det er en positiv forventning om å motta hjelp, og at
samarbeidspartnere er flinke til å melde fra. Den høyere andelen meldinger kan også ha
sammenheng med et høyere behov for barneverntjenester i Haugesund kommune.
Det blir viktig å følge med på indikatoren knyttet til meldinger i tiden etter pandemien og en er tilbake
til tilnærmet normal drift, da nedgangen i nye bekymringsmeldinger i 2020 kan være bekymringsfull
med tanke på at forskning ellers påpeker at risiko for vold og overgrep/familievold er økende i en slik
situasjon.
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5.2 Dekningsgrad – andel barn fordelt på ulike barnevernstiltak

Haugesund ligger godt over fylkesgjennomsnittet for barn med barnevernstiltak i forhold til
barnebefolkningen (5,4) (fylkessnitt 3,9%, landsgjennomsnitt er 4,2) Denne faktoren har vært stabil
siden 2015 og må sees i sammenheng med indikatorene barn i lavinntektsfamilier og barn av enslige
forsørgere. Denne indikatoren påvirkes også av barneverntjenestens prioriteringer og hvor en legger
lista for å tilby forebyggende tiltak. Den påvirkes i tillegg av hvor godt tilbud kommunen ellers har av
forebyggende tiltak rettet mot barn og foreldre.
Antall barn med undersøkelse ligger like på fylkesgjennomsnittet, og viser en liten nedgang fra året
før - selv om andel meldinger har økt. Dette betyr ikke at meldingene som kommer inn ikke er
“riktige”, men det var i 2020 en nedgang i meldinger på nye barn, noe som forklarer denne
nedgangen i antall barn med undersøkelse. Bekymringsmeldingene i aktive barnevernssaker utløser
ikke nødvendigvis ny undersøkelse, men følges opp og bidrar til at tiltak videreføres eller justeres.
Andel barn som bor utenfor hjemmet i løpet av året i forhold til barnebefolkningen (1,2%) ligger
over fylkesgjennomsnittet. Det er her en svak nedgang fra 2019 til 2020, men denne prosentandelen
har variert mellom 1,2% og 1,4% de siste seks årene. Det dette %-tallet ikke viser, er at det for de
siste årene har vært en økning i frivillige plasseringer utenfor hjemmet, det vil si etter samtykke fra
foreldre og eventuelt ungdom. Dette vurderes som en positiv og ønsket utvikling.
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Andel barn med hjelpetiltak i hjemmet av alle barn med tiltak, ligger nå over fylkesgjennomsnittet
og har gått opp fra 72,3 til 77,3 fra 2019 til 2020. Det betyr at nesten 80% av de barna
barneverntjenesten har kontakt med mottar hjelpetiltak i hjemmet, og kun litt over 20% bor utenfor
hjemmet (fosterhjem og institusjon)

Hjelpetiltak i hjemmet

Omsorgstiltak

2019
1

2020

2

1

2

23 %

28 %

72 %

77 %

Indikatoren antall barn med undersøkelse eller tiltak pr årsverk sier noe om kapasiteten i tjenesten.
Her ligger Haugesund med i snitt 19 barn med undersøkelse eller tiltak pr årsverk, som er over
gjennomsnittet i fylket hvor det i snitt er 18 barn med undersøkelse eller tiltak pr årsverk. Det er også
over den anbefalte normen med 15 barn pr kontaktperson.
Den siste faktoren i denne oversikten er andel av fosterhjemstiltak i familie og nære nettverk. Her
ligger Haugesund betydelig lavere enn fylkesgjennomsnittet i tallene fra 2019 og det er også en
nedgang her de siste årene. Her foreligger det ikke oppdaterte tall for 2020. Dette er ikke en ønsket
utvikling, og det må arbeides systematisk for å i større grad arbeide i tråd med lovens målsetting her
om at barn først og fremst skal kunne flytte i fosterhjem til noen de kjenner fra før. Det
barneverntjenesten imidlertid har oversikt på pr i dag, er hvor mange av de nye plasseringene i 2020
hvor barn flyttet i fosterhjem til noen i familie eller nettverk - og her ligger prosenten på 61,5 %.
Dette gjelder både kortvarige og mer langvarige fosterhjemstiltak.

Oppsummering dekningsgrad/ barn fordelt på ulike barnevernstiltak: Barneverntjenesten i
Haugesund ligger høyt på meldinger og undersøkelser, økning i andel barn med hjelpetiltak, og en
liten nedgang i barn utenfor hjemmet: dette kan samlet sett tyde på et gjennomgående høyere behov
for barnevernstiltak.
Andel av fosterhjemstiltak i familie og nettverk ligger betydelig lavere i Haugesund, sammenlignet
med fylket. Årsakene til lav andel og nedgang her er trolig sammensatt. Mange nye ansatte i
avdelingene hjelpetiltak og omsorg kan være en medvirkende faktor; arbeid med barnets familie og
nettverk er tidkrevende, og krever en særskilt kompetanse og tilnærming. I tillegg er risikoen for svakt
sosialt nettverk og belastende familieforhold også større i familier med lavinntekt og med enslige
forsørgere. Her er befolkningsindikatorene viktige for å belyse utfordringene og mulig tiltak.
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Barneverntjenesten i konkrete tall

2018

2019

2020

Meldinger

310

349

452

Undersøkelser (sluttført i året)

367

388

366

Barn i hjelpetiltak (i løpet av året)

281

281

270

57

59

62

-

-

267

Barn under omsorg (i løpet av året)
Henvendelser akuttvakt

Prosentfordeling – hvem melder bekymring til barneverntjenesten
2019

2020

Kommentar til oversikt over hvem som melder: Fra andre halvår 2020 ble meldinger i aktive
tiltakssaker også inkludert i rapporteringen. Det innebærer at endringer i antall bekymringsmeldinger
ikke nødvendigvis gir helt korrekt bilde. Det er like fullt mulig å trekke konklusjonen at det ser ut til å
være en faktisk nedgang i meldinger fra barnehage, skole og helsetjenester. Dette henger trolig
sammen med pandemien, hvor barna i perioder ikke oppholdt seg fysisk på disse arenaene og det
dermed var mer utfordrende å fange opp bekymringstegn. Det er videre positivt å se at meldinger fra
psykisk helsevern fra voksne viser en god økning, samt at lege/sykehus/tannlege kan synes å holde
seg stabilt, (dersom det justeres for at flere meldinger blir registrert i 2020 enn i 2019)
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5.3 Kvalitet – overholdelse av lovkrav melding og undersøkelser, tiltaksplaner og evaluering,
oppfølging- og tilsynsbesøk i fosterhjem

Overholdelse av lovkrav er en sentral, men ikke uttømmende indikator knyttet til kvalitet i
barnverntjenestens arbeid.

Fristbrudd i undersøkelsessaker ligger i 2020 noe over fylkessnittet. Samlet sett er tallene for 2020
likevel gode, og på “grønn sone” i barometer for risikovurdering (Bufdir - Barne- ungdoms- og
familiedirektoratet) Barneverntjenesten har samlet sett god kontroll på frister i melding- og
undersøkelsesfasen.
Særlig første halvår var det en noe høyere andel fristbrudd i undersøkelsessaker – 7,9%. Dette
knyttes til utfordringer med å få gjennomført nødvendige hjemmebesøk og observasjoner under
pandemiens første fase, samt sykefravær i avdelingen. Generelt kan en høy andel fristbrudd i
undersøkelsessaker blant annet skyldes saksbehandlingskapasitet, mangelfulle rutiner og svak
internkontroll. Det kan også skyldes at tjenestene har komplekse saker som tar tid.
Barneverntjenesten i Haugesund har gode rutiner for arbeidet og regelmessig internkontroll, og
vurderer at fristbrudd i denne perioden skyldes at etterlevelse av rutiner sviktet når driftssituasjonen
ble endret knyttet til pandemien i første halvår av 2020. Indikatoren beregner kun tid brukt på
undersøkelsen, og sier ingenting og kvaliteten på undersøkelsen. Indikatoren kan være interessant å
se opp mot antall barn med undersøkelse eller tiltak per stilling.
Barn i hjelpetiltak med tiltaksplan og tiltaksplanevaluering. Første halvår 2020, var
barneverntjenesten på grønt nivå for tiltaksplanevaluering (13% manglet), og på gult nivå for barn
med utarbeidet tiltaksplan (20% manglet utarbeidet plan). For andre halvår i 2020 er andel barn som
ikke har utarbeidet og evaluert tiltaksplan på rødt nivå jf. Bufdirs tjenestebarometer (over 25% avvik)

14

I første halvår lå barn med utarbeidet tiltaksplan på nærmere 80% og tett opp til fylkesgjennomsnitt,
og evaluering 87% godt over fylkessnittet. Første halvår var driftssituasjonen preget av pandemien,
og med noe redusert utadrettet aktivitet ble det frigjort tid til skrivearbeid og systematisk
gjennomgang av alle saker.
Når det gjelder andelen barn i fosterhjem som ikke har fått oppfølging i tråd med lovkrav er på
grønt nivå, jf. Bufdirs tjenestebarometer (mindre enn 15% avvik), men ligger høyere enn
fylkesgjennomsnittet.
Samtidig er det en betydelig bedring fra 2018 frem mot 2020. Noe av avviket kan forklares med en
relativt stor andel midlertidige plasseringer, hvor kontaktpersoner ikke har hatt riktig praksis for
registrering av oppfølgingsbesøk i fosterhjem. Det betyr ikke at det ikke har vært tett kontakt med
barn og familier – men det er ikke registrert som lovpålagt oppfølgingsbesøk i datasystemet.
Opplæring og oppfølging vil derfor være viktige oppfølgingstiltak.
Oppsummering kvalitet – overholdelse av lovkrav: Barneverntjenesten i Haugesund overholder i stor
grad lovkrav knyttet til melding og undersøkelse. Våren 2020 lå fristbruddene på undersøkelse høyere
enn fylkessnittet. En er likevel på grønt nivå når en ser på risikovurderingsmatrisen til direktoratet.
Overholdelse av lovkrav knyttet til utarbeidelse av tiltaksplan og gjennomføring av evaluering av
disse samt oppfølgingsbesøk i fosterhjem, er noe varierende. Det er iverksatt tiltak for å sikre
overholdelse av disse lovkravene, og dette følges nøye opp.

5.4 Kvalitet – styring, internkontroll og tilbakemelding fra brukere
System for styring, internkontroll og forbedringsarbeid
Barneverntjenesten benytter kommunens system RISK Manager for rutinehåndbok og
avviksbehandling. Det gjennomføres internkontroll og mapperevisjoner (stikkprøver) fire ganger i
året, samt en årlig risikovurdering på hele driften, for å sikre at arbeidet utføres i tråd med nasjonale
retningslinjer og funn fra større revisjoner og gjennomganger. Her benyttes også Bufdirs
tjenestebarometer for systematisk gjennomgang av drift.
Det utarbeides en felles strategiplan for tjenesten som inneholder både tiltak for å sikre funn fra
internkontroll følges opp, og for å sikre utvikling av tjenesten med tanke på kompetanse og kvalitet.
Denne strategiplanen konkretiseres videre for arbeid i de enkelte avdelingene. Ledergruppen følger
opp dette arbeidet i regelmessige ledermøter.
Styringsmodell barneverntjenesten:
Flerårig strategiplan for kvalitetsutvikling

Årlig ledersamling – (januar)
strategidokument rulleres
Forberede

Planlegge

Følge opp

Kvartalsvis heldags ledermøte
(internkontroll, oppfølging av tiltak
i strategiplan og måltall)

Utføre

Ukentlige ledermøter med fokus på
drift

Evaluere

Månedlige drøftingsmøter for
eskalerte saker
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I 2020 har hovedfokus vært å sikre at barnets synspunkt blir innhentet og tatt med i vurderingene
som gjøres i alle saker, og at dette dokumenteres. Internkontrollen har vist at dette fokuset har vært
virkningsfullt og at barnets stemme nå er tydeligere i de ulike dokumentene i barnets sak. Det er
imidlertid ikke et arbeid en kan si er fullført, og det arbeides videre med dette. Det har også vært et
fokusområde at de barnevernfaglige analysene og vurderingene skal styrkes og bli tydeligere
dokumentert i barnets mappe. Også her viser internkontrollen at oppmerksomheten på dette
området har gitt positive resultater. Arbeidet videreføres i 2021. Etter dommene i EMD hvor kravene
til barnevernfaglige vurderinger knyttet til samvær og tilbakeføring har økt, samt økte krav til
barneverntjenestens oppfølging av foreldre som har mistet omsorgen for barna sine, er dette særlig
relevant.
Barnevernsarbeidet er regulert gjennom lover og forskrifter, og det er utarbeidet en rekke
rutinebeskrivelser og sjekklister for å sikre at saksbehandlingen er forsvarlig. Barneverntjenesten har
en tid nå sett at det er behov for en forenkling og systematisering av rutinebeskrivelser og sjekklister.
En av stillingene i barneverntjenesten er fra høsten 2020 gjort om til å ha et særlig ansvar for
oppfølging og vedlikehold av tjenestens kvalitetssystemer.

Brukerundersøkelse og tilbakemeldinger fra brukere
En helhetlig plan for gjennomføring av brukerundersøkelser og andre aktiviteter for å sikre at
tilbakemeldinger fra brukere nyttes til tjenesteforbedring og –utvikling, er under utarbeidelse. I
denne ligger det at det skal gjennomføre en generell brukerundersøkelse rettet mot alle brukere av
tjenestene (foreldre og ungdom over 15 år) hvert tredje år. Det er utarbeidet en ny mal for
brukerundersøkelse (elektronisk kartleggingsskjema) med indikatorer knyttet til kvalitet,
kompetanse, holdninger, opplevd effekt av hjelp/tiltak. Tilbakemeldingene fra brukerne vil
oppsummeres og følges opp av ledelsen og respektive avdelinger.
Barneverntjenesten har de siste årene gjort seg erfaring med å invitere brukere inn til
«ungdomsmøte» og «foreldremøte» for å få råd til konkrete problemstillinger. Det kan være aktuelt
å bruke denne formen for tilbakemeldingsmøter for å følge opp funn fra den generelle
brukerundersøkelsen. I disse møtene har en gått bredt ut og invitert alle brukere til åpne møter, for å
sikre at en ikke «siler» ut noen tilbakemeldinger eller stemmer. Det har vært god erfaring med å ha
slike møter – og tilbakemeldingen fra brukerne er at det oppleves som positivt å bli invitert inn i slik
dialog. Sist brukermøte ble gjennomført i november 2019, og dette vil gjenopptas når det er
smittevernfaglig forsvarlig.

Brukerundersøkelsen 2021
Det ble gjennomført en ny brukerundersøkelse rettet mot foreldre og ungdom over 15 år i februar og
mars 2021. Den tas med i tilstandsrapport for 2020, da den svarer opp for arbeid som er utført i 2020
og frem til rapporteringstidspunkt.
Undersøkelsen er rettet både mot foreldre som har mottatt hjelpetiltak og foreldre som har barn
som bor i fosterhjem/institusjon, samt ungdom over 15 år. Alle brukere vi var i kontakt med i en
periode på ca to måneder ble invitert til å besvare brukerundersøkelsen. Det kom inn 88 svar.
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Spørsmålene berører tema knyttet til hvordan de opplever å bli møtt og lyttet til, om de får
tilstrekkelig informasjon om hvorfor de har kontakt med barneverntjenesten og om hva som skal skje
videre, om de har tillit til sin kontaktperson, om de opplever å få være med og bestemme i egen sak –
og om de opplever at hjelpen de får har hjulpet dem som familie.
Hovedfunn i undersøkelsen er at de aller fleste opplever å bli møtt på en god måte av
barneverntjenesten, at de har tillit til sin kontaktperson og opplever å få nok informasjon og bli
lyttet til. Det spørres også spesifikt om de opplevde å bli møtte med respekt i det første møte med
barneverntjenesten, og her er det større spredning i tilbakemeldingene; her er det flere som oppgir
at de i liten grad eller ikke i det hele tatt opplevde å bli møtt med respekt. Også på spørsmål om en
har fått hjelp som gjør situasjonen bedre for barna, er det større spredning i svarene. Dette er
viktige faktorer for barneverntjenesten å ta med videre. Det er her noe ulikheter i gruppen foreldre
som har mottatt hjelpetiltak i hjemmet eller som har barn som bor i fosterhjem/ institusjon på disse
to spørsmålene. Det er imidlertid ikke samme tydelige skiller mellom de to kategoriene når det
gjelder spørsmål om en blir møtt med respekt og om en har tillit til kontaktpersonen en nå
samarbeider med. Her kan det se ut som at grad av frivillig hjelp/tvang ikke nødvendigvis har
betydning for hvordan en opplever å bli møtt. På spørsmål om kontaktperson har riktig kompetanse,
gir hele 71% av brukerne tilbakemelding om høy grad.
Spørsmålene skaleres fra 1 (helt uenig) til 6 (helt enig)
N:88
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Områder som vil følges særskilt opp etter brukerundersøkelsen:
Første møte med barneverntjenesten
Brukernes opplevelse knyttet til «hjelp som hjelper»
Det kan oppleves som vanskelig å «bli meldt til barnevernet». Barneverntjenesten er derfor opptatt
av at det første møtet skal oppleves så lite belastende som mulig og at det skal legges et grunnlag for
et videre trygt samarbeid her. Det er viktig for barneverntjenesten å følge opp videre at brukerne
opplever at den hjelpen de får er til hjelp og fører til at de får det bedre.
I tillegg til å besvare 12 skaleringsspørsmål knyttet til ulike sider av kvalitet i tjenesten, er det et
åpent felt for kommentarer, og nesten halvparten av de som har svart har benyttet seg av denne
muligheten. Her er det nyttige tilbakemeldinger som vil følges opp videre.

«JEG ERFORNØYD MED ET GODT SAMARBEID, HAR BLITT VIST FORSTÅELSE, OG HAR HATT EN FIN OPPLEVELSE I
KONTAKTEN, DETTEHAR BIDRATT TIL Å GJØRE DET " VONDE" MINDRE VONDT, HAR KUNNET LEVELIVET SOM TILNÆRMET
NORMALT, VÆRT I JOBB, OG DERMED OGSÅ HATT OVERSKUDD TIL Å GI HJELP TIL DEN SOM HAR TRENGT DET. TAKK»
«HEILT UBRUKELIGE»
«TAKK FOR GODT SAMARBEID FRA EN FAR SOM FÅR HJELP»
«LITT OPP OG NED ALT ETTER HVEM KONTAKTPERSON VI HAR I GITT PERIODE. NOEN ER UTROLIG DYKTIGE, ANDRE ER
UMULIGE Å FÅ TAK I OG ER IKKE LETT OG SNAKKEMED»
«INFORMER OM SYKEMELDINGERSOM ER LANGVARIGE SÅ MAN SLIPPER Å VENTEOG VENTE PÅ KONTAKT, TA KONTAKT
TILBAKEVED HENVENDELSER PR TLF. IKKE BYTT SAKSBEHANDLERHELETIDEN. STILL LIKE KRAV TIL BEGGE FORELDRENE.
VÆR TYDELIG NÅR EN FORELDERSVIKTER OG KONSEKVENT BRYTER AVTALER.»
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5.5 Kvalitet - bemanning, kompetanse og fagutvikling
Bemanning, kapasitet og kompetanse
Når det gjelder antall stillinger i barneverntjenesten, måler kommunemonitoren antall stillinger i
barneverntjenesten med fagutdanning pr 1000 barn i alder (0-17 år) Her ligger Haugesund over
fylkessnittet med 5,2 stillinger med fagutdanning pr 1000 barn. Denne indikatoren må imidlertid
sees i sammenheng med andre indikatorer som antall barn med undersøkelser eller tiltak pr
årsverk, samt indikator for andel av barn i kommunen som mottar barnevernstiltak.
En konsekvens av et høyt antall barn med tiltak og undersøkelse per årsverk kan medføre
vanskeligheter med å følge opp barna i tiltak slik loven tilsier, for eksempel ved at tiltaksplan ikke
evalueres jevnlig, at barn i fosterhjem ikke får fire årlige besøk, eller en høyere andel fristbrudd i
undersøkelsessaker. Haugesund har et høyere antall barn pr årsverk enn fylkessnittet, og ligger over
anbefalt norm med 15 saker pr ansatt.

En annen viktig faktor som har betydning for bemanning og kapasitet i tjenesten, er grad av turnover
og de ansattes erfaring fra barnevernsarbeid. Barneverntjenesten i Haugesund har ansatte med
nødvendig grunnkompetanse. Mye av opplæringen i det barnevernfaglige arbeidet foregår i de to-tre
første årene av ansettelsen, noe som tilsier at andel av ansatte som har mindre enn to-tre års
erfaring har betydning for tjenestens samlede kapasitet. Det å sikre at ansatte får tilstrekkelig
oppfølging i de første årene og dermed er rustet til å stå i arbeidsoppgavene over tid, vil ha stor
betydning for kapasiteten i tjenesten på sikt.
Andelen av ansatte som har kortere enn 3 års erfaring fra barneverntjeneste, er derfor en indikator
barneverntjenesten vil følge med på i årene fremover. Pr dato har 18 av 41 ansatte* kortere enn 3
års erfaring fra kommunalt barnevernsarbeid.
*av kjernebarnevernet – fagstillinger som arbeider direkte forvaltning etter barneverntjenesteloven (merkantil, prosjekt,
ungdomsteam, tilsynsførere, TIBIR holdes utenfor denne tellingen )

Ansattgruppe 2020

Ledergruppe
Mottak, hjelpetiltak, omsorg
Mottak
Hjelpetiltak
Omsorg
Familieveiledning
Sum

Antall

6
27
5
15
7
5
38
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>3 års erfaring
kommunalt
barnevernsarbeid
6
13
4
6
1
3
21

Antall med relevant
videreutdanning
6
18
3
6
1
4
28

Oppsummering bemanning, kapasitet og kompetanse: Barneverntjenesten i Haugesund stiller krav
om relevant grunnutdanning ved ansettelse, og alle ansatte har nødvendig grunnkompetanse. Antall
stillinger m/fagutdanning pr 1000 barn er derfor tilfredsstillende. Antall barn med undersøkelse eller
tiltak (saker pr saksbehandler) er over fylkessnittet, og over den anbefalte normen med 15 saker pr
saksbehandler/kontaktperson. Andel ansatte i avdelingene mottak, hjelpetiltak og omsorg (de som
arbeider tettest på familiene) med mindre enn tre års erfaring fra kommunalt barnevernsarbeid er
51%. Oversikten viser samtidig at ledergruppen har samlet sett lang erfaring fra kommunalt
barnevernsarbeid og samtidig relevant videreutdanning. Samlet sett har 73% av de ansatte relevant
utdanning utover bachelor-grad/grunnutdanning.

Fagutvikling og kompetanse
Barneverntjenesten har utarbeidet en helhetlig plan for fag- og kvalitetsutvikling. Her settes
faktorer fra fagkompetanse i sammenheng med etablering av gode rutiner og internkontroll, faglig
veiledning og oppfølging, samt arbeid med organisasjonskultur og de ansattes verdier og holdninger.
Det er etablert systematiske tiltak for intern opplæring og oppfølging. Fagplanen revideres hvert
fjerde år, og opplæringsplanen revideres årlig.
Hovedområdene for opplæring i fagplanen pr 2020 er:






Utredning av omsorgssvikt (Felles opplæring med andre tjenester i Rogaland)
Kommunikasjonsferdigheter:
- Avdekkende samtaler med barn (RVTS – obligatorisk internopplæring)
- Motiverende intervju (KORUS Vest – internopplæring)
Traumebevisst praksis (RVTS - internopplæring)
Kulturbevisst praksis (RVTS - internopplæring)

I tillegg settes det opp internopplæring i bruk av kommunikasjonsverktøy, samt andre tema som de
ansatte melder inn behov for kunnskap om (rus, psykisk helse hos foreldre med mer)
Kunnskap og kompetanse har vært i fokus i barnevernet over tid, og kompetansekravet til
barneverntjenesten innebærer en integrering av teoretisk kunnskap, praksiskunnskap og
brukerkunnskap. Barneverntjenestens kompetansearbeid baserer seg på “Mer kunnskap - bedre
barnevern, kunnskapsstrategi for barnevernet 2018-2024", som er et strategidokument fra Barne- og
familiedepartementet. Denne kunnskapsstrategien har blant annet ført til satsing på
barnevernfaglige videreutdanning gjennom nyopprettede videreutdanninger på masternivå, hvor
kommunene kan søke om tilskudd fra Bufdir for å dekke noen av utgiftene knyttet til dette.
Det legges til rette for at ansatte skal kunne delta på barnevernfaglige videreutdanninger. Det deltar
årlig 2-5 ansatte på disse barnevernfaglige videreutdanningene, som er utformet slik at de skal kunne
inngå i en barnevernfaglig mastergrad. I lovforslaget til ny barnevernlov er det lagt inn forslag om
krav om utdanning på masternivå for ansatte i de kommunale barneverntjenestene.
I 2020 deltar fire ansatte på de barnevernfaglige utdanningene som støttes av Bufdir. Fra 2018 frem
til 2020 har 9 ansatte gjennomført disse utdanningene. I tillegg tar en ansatt videreutdanning for
merkantilt personell, tre ansatte er i ferd med å fullføre mastergrad i henholdsvis rus, psykisk helse
og helse- og velferdsledelse.
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Plan for kompetanse
Barneverntjenestens kompetanseplan utarbeides i dialog mellom ledergruppa og de ansatte.
Kompetanseplanen speiler både de kompetansekrav som oppgavebildet gir, samt signalisert
kompetansebehov fra de ansatte.
Kompetanseprofilen til barneverntjenesten har i perioden 2010 til 2020 nå vært sammensatt av:




Felles kompetanseløft for hele barneverntjenesten («Utredning omsorgssvikt», «Avdekkende
samtaler med barn», «Motiverende Intervju», «Traume- og kulturbevisst praksis»)
Individuell kompetanse i form av deltakelse i de barnevernfaglige videreutdanningene
Spisset metodeopplæring til familieveilederne (COS-I, COS-P, PMTO, «Foreldre etter brudd»,
“Bryt voldsarven”)

Som en tilpasning til ny oppgavefordeling mellom statlig og kommunalt barnevern, har det vært
prioritert å ta ansvar i et læringsnettverk-prosjekt som skal styrke kommunens kompetanse i
fosterhjemsarbeid. Her er målsettingen at alle kontaktpersoner i avdelingene hjelpetiltak og omsorg
skal få opplæring i en veiledningspakke rettet mot fosterforeldre «En god start» i løpet av 2021.
Det vurderes videre at det som følge av barnevernsreformen blir behov for ytterligere kompetanse
knytte til:




Ungdom og tilknytningsproblematikk/rusproblematikk/psykisk helse
Økt kompetanse i metodikken Familieråd – vurdere egen koordinator
Økt kompetanse knyttet til fosterhjemsrekruttering i barnets familie eller nettverk

Kunnskap fra barn som komponent i kompetansebegrepet, er det viktig å si litt mer om.
Kompetansestrategien fra Barne- og familiedepartementet: «Mer kompetanse – bedre barnevern» er
tydelig på at det er viktig at barneverntjenestens utviklingsarbeid også innbefatter kunnskap fra barn
og foreldre. Brukerkunnskap og medvirkning handler ikke bare om innflytelse i egen sak, men at
kunnskap og tilbakemeldinger fra barn og unge skal være en del av system- og
tjenesteutviklingsarbeidet. Dette må barneverntjenesten søke å etterleve gjennom å systematisk
etterspørre tilbakemeldinger fra barn og foreldre i sitt tjenesteutviklingsarbeid.

5.6 Økonomi
Som det fremgår av oversikten under, ligger Haugesund over gjennomsnittet i fylket når det gjelder
utgifter til barnevern pr barn i befolkningen.
Haugesund ligger like under fylkesgjennomsnittet for utgifter pr barn i barnevernet. Det kan se ut
som økningen og differansen her kan knyttes til barn som bor utenfor hjemmet, og spesifikt her kan
økte kostnader i 2020 knyttes til flere ungdommer plassert i institusjonstiltak, samt høyt antall
utilsiktede flyttinger, som medfører ekstra kostnader. Utgiftene pr barn som får tiltak i hjemmet,
ligger under fylkessnittet. Dette er en sentral indikator å følge med på for barneverntjenesten, også
sett i sammen med brukernes tilbakemelding om å få hjelp som de opplever forbedres deres
situasjon.
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Andelen av barnevernsutgifter som går til saksbehandling ligger under fylkessnittet, og andelen av
kommunens totale utgifter som brukes på barnevern ligger like over fylkessnittet. Her har det vært
en økning siste året.
Oppsummering økonomi: Barneverntjenesten i Haugesund ligger høyere enn snittet for fylket på
andel barn med barnevernstiltak. For 2020 har en lavere utgifter pr barn som får hjelp i hjemmet enn
eksempelvis fylkessnittet. Utgifter pr barn som bor utenfor hjemmet er for 2020 noe over fylkessnittet
og viser en økning fra 2019. Dette forklares med flere utilsiktede flyttinger fra fosterhjem, samt flere
institusjonsplasseringer – som har en høyere kostnad enn fosterhjemsplasseringer. Enkelte
fosterhjemsplasseringer har hatt økte kostnader.

6. Samarbeid med andre
Barneverntjenestene har kontakt med barn og ungdom i ulike familiesituasjoner. Familienes
utfordringer er ulike og gjerne sammensatte. Barneverntjenesten er derfor helt avhengig av et godt
samarbeid med andre instanser – både knyttet til å få kjennskap til barn og unge som har det
vanskelig – og for å kunne hjelpe familiene med deres utfordringer.
Noen familier trenger hjelp på et spesifikt område – og når hjelp er gitt, kan familien klare seg godt
uten oppfølging fra barneverntjenesten. Mange av familiene har imidlertid sammensatte og
kompliserte vansker – hvor det å få hjelp til å få endret situasjonen krever koordinert og langvarig
innsats.
Stafettloggen er et nyttig verktøy i barneverntjenestens samarbeid rundt barn og familier, og
barneverntjenesten etterspør om det er opprettet stafettlogg i alle nye saker som kommer inn til
tjenesten, og er opptatt av å bidra til at stafettlogg opprettes slik at tiltak som settes i verk
dokumenteres og at barn og unge sikres kontinuitet i oppfølgingen.
Barneverntjenesten har regelmessige samarbeidsmøter med andre instanser som møter barn og
unge – både innen kommunale tjenester, spesialisttjenester og frivillige organisasjoner.
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Oversikt samarbeidsarenaer
Kommunale tjenester

Annenlinje/spesialisttjenester

Frivillige
organisasjoner/NGO

Psykososiale team alle
barneskoler og de fleste
ungdomsskoler
Sonemøter barnehage

Politi – forebyggende
gruppe

Veiledningssenteret for
pårørende (NSK)

Samarbeidsmøter med
helsestasjon,
skolehelsetjeneste og
ungdomshelsestasjon
Samarbeidsmøter
Flyktningtjenesten

Kompetansegrupper/
utviklingsprosjekt/
planarbeid
Ressursgruppe «Negativ
sosial kontroll»

Konfliktrådet –
oppfølgingsteam
ungdomsoppfølging
Familieambulatoriet –
Helse Fonna
BUP

RADEX – forebygging
radikalisering og voldelig
ekstremisme
Ressursgruppe «Skadelig
seksuell atferd»

Barne- ungdoms- og
familieetaten (Bufetat) 3
ulike fora

«Rusforebyggende plan»
«Barn og unges psykiske
helse»

Samarbeid i 2020 har vært preget av den særlige driftssituasjon knyttet til pandemi, smitteverntiltak
og sykefravær. Dette kan utgjøre en risiko for at barn som lever i en omsorgssituasjon som kan skade
deres utvikling, ikke blir fanget opp eller tilbys hensiktsmessige tiltak. Forvaltningsrevisjonen fra
2020/2021 peker også på dette som en mulig risiko.

6.1 Forebyggende arbeid
Etter barnevernlovens §3-1 skal kommunen følge nøye med i de forhold barn lever under, og har
ansvar for å finne tiltak som kan forebygge omsorgssvikt og atferdsproblemer. Barneverntjenesten
har et særskilt ansvar for å søke å avdekke omsorgssvikt, adferds-, sosiale og emosjonelle problemer
så tidlig at varige problemer kan unngås, og sette inn tiltak i forhold til dette. Det er altså kommunen
som har det overordnede forebyggende ansvaret, og dette tydeliggjøres ytterligere med
barnevernsreformen i 2022. Denne reformen kalles nå gjerne en oppvekstreform.
Hjelpetiltak hjemlet i barnevernsloven er forebyggende tiltak på indisert nivå. Her er det
identifisert en fare for skjevutvikling eller skade hos barnet, som utløser en mulighet for
barneverntjenesten å tilby hjelpetiltak som skal redusere eller fjerne denne risikoen.
Barneverntjenesten bidrar også til det generelle forebyggende arbeidet i kommunen, gjennom at
ansatte deltar i fagutvikling og samhandling med andre tjenester knyttet til planarbeid og
kompetansebygging.
To forebyggende tiltak er organisatorisk tilknyttet barneverntjenesten. Disse tiltakene inngår ikke i
barneverntjenestens drift og er atskilte tiltak fra barneverntjenestens kjernevirksomhet:
Ungdomsteamet har to ansatte som arbeider forebyggende rettet mot ungdom med begynnende
vansker/problematikk innenfor rus og psykisk helse. Ungdomsteamet arbeider etter henvendelse fra
eksempelvis sosiallærer ved skolene, helsesykepleier eller ungdommen/familien selv.
Ungdomsteamet er ikke en del av barneverntjenesten arbeid etter lovhjemmel, men er et
kommunalt forebyggende tiltak som er samlokalisert med barneverntjenesten.
Basen familiesenter er et samarbeidsprosjekt mellom flere kommunale tjenester (helsestasjon, PPT,
ressursteam barnehage og barneverntjenesten) og tilbyr lavterskel hjelp til familier med barn i
alderen 0-6 år. Målgruppen er foreldre som over tid har opplevd utfordringer i foreldrerollen overfor
sitt barn.
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7. Utfordringsbildet
Barneverntjenesten i Haugesund legger følgende utfordringsbilde til grunn for strategi og
planlegging:

Ny oppgavefordeling mellom kommunalt og statlig barnevern ved barnevernsreformen 2022: økt
ansvar for rekruttering, opplæring og oppfølging av fosterforeldre, større kommunalt ansvar for
forebyggende arbeid, utvidelse av ettervern til 25 år, samt fokus på mer individuelt tilpassede
hjelpetiltak vil kreve mer ressurser og en økning i kapasitet i barneverntjenesten.
Større økonomisk ansvar for fosterhjems- og institusjonstiltak vil innebære en økning i kommunens
utgifter, og det er usikkert hvorvidt dette blir tilstrekkelig kompensert i overføringer til kommune. I
det siste her ligger også et insentiv til å utvikle andre og lokalbaserte tiltak rettet mot målgruppen,
noe som vil være hensiktsmessig for brukerne slik barneverntjenesten ser det, men det vil kreve at
det etableres virksomme tiltak som kan komme inn tidlig. Her vil det være viktig å få etablert et
forpliktende samarbeid med kommunale tjenester som har spesialisert kompetanse innenfor psykisk
helse og rus.

Ny rettspraksis: Dommene i barnevernssaker i EMD og Høyesterett medfører endrede rutiner og har
også pr nå medført økt antall innkomne krav fra foreldre om endring i samværsomfang og
tilbakeføring. Disse dommene gir også en endret rettspraksis som får konkret betydning for rutiner
og retningslinjer i barneverntjenesten, hvor det skal foretas hyppigere evalueringer av
samværsordninger, samt at arbeidet med oppfølging av foreldre etter omsorgsovertakelse og
løpende vurdering av foreldres mulige omsorgsutøvelse vil øke.

Egne risikovurderinger: sårbarhet ved fravær/sykefravær. Overholdelse av lovkrav knyttet til
undersøkelse, tiltaksplan og evalueringer er utfordrende ved fravær, og det utgjør en risiko for at
barn og familier ikke får den hjelp de har behov for. Videreføre styrking av arbeidet med “barnets
beste”-vurderinger i alle faser i barnevernssaken.

Forvaltningsrevisjon 2020: forvaltningsrevisjonen som ble gjennomført i 2020/2021 peker på flere
utfordringsområder som barneverntjenesten er kjent med og hvor det allerede er igangsatt
prosesser for å forbedre. Se tabell neste side.
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Faglig fokus

Samhandling

Drift

Utfordringsområder
forvaltningsrevisjon
Tydeligere mål i strategidokument

Status

Følges opp ved evaluering av strategiplan januar
2022.
Hovedmål til årsmelding er justert og konkretisert
Forenkling og bedre fremstilling av
Arbeidet er allerede påbegynt. Fokusområde for
rutiner
høsten 2021
Fokus på kapasitet i tjenesten:
Følges opp på ukentlige ledermøter og i HMSredusere høyt sykefravær
gruppa.
Bedre oversikt og rydding i
Utarbeidelse av skriftlige samarbeidsavtaler er
samarbeidsavtaler og –modeller
påbegynt.
Systematisk utadrettet aktivitet mot
Vurderer å etablere stilling med ansvar for
barnehager og skoler
utadrettet virksomhet, informasjon og koordinering
for å styrke samhandling ut mot sentrale
samarbeidspartnere i kommunen og andre sentrale
aktører.
Utarbeide system for jevnlige
Rutine og struktur påbegynt. Ferdigstilles innen
brukermøter og brukerundersøkelser 01.09.21
Overholdelse av lovkrav knyttet til
Er innført struktur for månedlig oppfølging, samt
tiltaksplaner og evalueringer
kvartalsvis kontroll ved mappegjennomgang.
Bedre oppfølging og veiledning til
Iverksatt prosjekt «En god start» - interkommunalt
fosterforeldre
samarbeid rundt oppfølging av fosterforeldre, barn
og foreldre. Inneholder veiledningsprogram for
kontaktpersoner, veiledningsgrupper for
fosterforeldre, samt temakvelder.
Forbedre “barnets beste” vurderinger Dokumentmaler er endret for å gi bedre støtte til og
i alle faser av barnevernssakene
sikre at barnets beste blir vurdert i de ulike fasene i
barnevernssaken.
Etterspørres av avdelingsleder ved godkjenning av
vedtak. Kontrolleres ved kvartalsvis internkontroll.
Fokusområde iverksatt i 2020 og videreføres i 2021.
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8. Innsatsområder og tiltak 2020-2021
Oppsummert er fokusområdene for barneverntjenesten 2020 – 2021 disse:

1. Tilpasning til nye oppgaver (barnevernsreformen og ny barnevernslov)
Organisering og dimensjonering av tjenesten for å kunne ivareta nye oppgaver som følger av
oppgave- og ansvarsoverføring fra statlig barnevern til kommunalt barnevern.

2. Levende og helhetlig fagutviklingsplan
Fagutviklingsplanen følges og oppdateres med tanke på fagutvikling, fokus på
medarbeiderskap og nærværsarbeid, oversiktlige og hensiktsmessige rutiner og prosedyrer,
kontinuerlig arbeid med verdier og holdninger.
Sentrale fagutviklingsområder i 2020-2021:
“Samværsvurderinger og oppfølging av foreldre etter omsorgsovertakelse”,
“Beste praksis v/ meldinger om vold og overgrep”
Oppfølging av tilbakemeldinger fra brukerundersøkelse 2021

3. Kompetanse- og tiltaksutviklingsprosjekt:
“Grunnmodell hjelpetiltak” - deltakelse i nasjonalt samskapingsprosjekt i regi av
Bufdir med utvikling av en grunnmodell for hjelpetiltak i kommunal
barneverntjeneste. Haugesund er valgt ut som en av ti kommuner til dette prosjektet
som startet opp høsten 2020. Opplæring av kontaktpersoner i et
familieveiledningsprogram starter opp i juni 2021 og fullføres oktober 2021. Dette
veiledningsprogrammet skal det forskes på, og hvor det deretter skal implementeres i
andre kommuner. Styrking av arbeid med ettervern er også en del av dette
prosjektet, og opplæring her starter høsten 2021. Prosjektet er finansiert med
tilskuddsmidler fra Bufdir for 2020 og 2021.
“En god start” - er et kommunalt samarbeidsprosjekt for å styrke oppfølging av
fosterhjem, samt bedre oppfølging av foreldre etter omsorgsovertakelse, hvor
prosjektlederen er ansatt i Haugesund. Her samarbeider Haugesund kommune med
de andre kommunene på Haugalandet. Prosjektet er finansiert med tilskuddsmidler
fra Statsforvalteren i Rogaland og Vestland.

Vedlegg:
Barneverntjenestens strategidokument 2018-2022
Fagutviklingsplan; Bra barnevern beskytter barn
Kort info om «Grunnmodell hjelpetiltak» og “Fosterhjemsprosjektet”
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