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Behandling:
Til behandling forelå Rådmannens forsalg til vedtak:
Kvalitetsmelding for barnevernet i Kristiansandsregionen og utfordringsbilde avdeling Søgne
og Songdalen tas til orientering.
Votering: Enstemmig vedtatt
Leder Eikeland (FrP) fremmet tilleggsforslag:
Tjenesteutvalget i Søgne er godt fornøyd med at det brukes mye ressurser på barnevernet og at
det har vært en god økning siden 2010. Vi er allikevel bekymret for det høye sykefraværet i
avdelingen for Søgne og Songdalen, og at deler av dette har vært knyttet til stor saksmengde,
og krevende arbeidsoppgaver. Tjenesteutvalget ønsker å presisere at det forventes like
tjenester, tilbud og kompetanse ved alle avdelingene i barnevernstjenesten i
Kristiansandsregionen.
Tjenesteutvalget ønsker å sende saken til kommunestyret.
Votering: Enstemmig vedtatt
Innstilling:
Kvalitetsmelding for barnevernet i Kristiansandsregionen og utfordringsbilde avdeling Søgne
og Songdalen tas til orientering.
Tjenesteutvalget i Søgne er godt fornøyd med at det brukes mye ressurser på barnevernet og at
det har vært en god økning siden 2010. Vi er allikevel bekymret for det høye sykefraværet i

avdelingen for Søgne og Songdalen, og at deler av dette har vært knyttet til stor saksmengde,
og krevende arbeidsoppgaver. Tjenesteutvalget ønsker å presisere at det forventes like
tjenester, tilbud og kompetanse ved alle avdelingene i barnevernstjenesten i
Kristiansandsregionen.
Tjenesteutvalget ønsker å sende saken til kommunestyret.

Bakgrunn for saken:
Tjenesteutvalget gjorde 7. februar d.å. følgende vedtak: Tjenesteutvalget vedtar å få
kvalitetsmeldingen fra barneverntjenesten fremlagt som en ordinær politisk sak. Tjenesteutvalget
ber administrasjonen om at utfordringer og fokusområder i avdeling for Søgne og Songdalen må
fremkomme i saksutredningen.
Saksutredning:
Siden januar 2016 har Søgne kommune ivaretatt sitt ansvar for barneverntilbudet gjennom
vertskommunesamarbeid (Kommuneloven §28) med Kristiansand som vertskommune. Søgne
er en av fire samarbeidskommuner. Vedlagte kvalitetsmelding er utarbeidet på oppdrag fra
Ordfører i Kristiansand, og omhandler hele barnevernsamarbeidet i Kristiansandsregionen.
Saksfremstillingen beskriver særskilt utfordringer og fokusområder for avdelingskontoret som
har ansvar for Søgne og Songdalen (S/S).
Per 01.04.18 har avdeling S/S 12.6 årsverk. Avdelingsleder og fagstøtte er inkludert i dette.
Tjenesten har det siste to årene hatt rundt 20 % sykefravær. Det store fraværet er delvis på
grunn av forhold utenfor arbeidsplassen, men har også sammenheng med stor saksmengde og
krevende arbeidsoppgaver.
Avdelingsleder har brukt mye tid på å rekruttere og lære opp nyansatte de siste to årene. Det
har vist seg svært vanskelig å rekruttere ansatte med erfaring fra barnevernsarbeid.
Per 01.04.18 er 10 av de ansatte nyutdannede med begrenset erfaring fra barnevern. På
bakgrunn av dette har man fra 01.03.18 valgt å styrke avdelingen med ytterligere en stilling
som fagstøtte. Fagstøtte har ansvar for å veilede nyansatte og bidra i kompliserte og komplekse
saker.
Barneverntjenesten har mange formelle lovkrav med faste tidsfrister som må overholdes.
Avdeling S/S har av kapasitetshensyn fått et stort etterslep på saksbehandling. Nå som alle
stillinger er besatt, er avdelingen i ferd med å ta igjen etterslepet. Beredskapsplanen som sikrer
forsvarlige tjenester, har vært iverksatt gjennom en lengre periode og medarbeidere fra hele
barneverntjenesten har bidratt til å avlaste avdeling S/S. Blant annet ved å gjennomføre
samarbeidsmøter, ta over saker eller gjennomføre undersøkelser. Sikringstiltakene i
beredskapsplanen er ikke lenger aktivert og avdeling S/S har tatt tilbake sine oppgaver og
oppleves nå, til tross for det høye sykefraværet, å være stabil.
Avdeling S/S er delt inn i 3 ulike team; undersøkelse, tiltak og spe og småbarn teamet. Dette
bidrar til at de ansatte har mulighet til å spesialisere seg på barnevernets arbeidsoppgaver, men
kan igjen gi noen utfordringer knyttet til overganger fra et team til et annet.

Medarbeiderne gir uttrykk for at det er svært god stemning på jobb, teamene fungerer godt og
de sier at det er gøy å komme på jobb. De gir uttrykk for at det overkommelig saksmengde pr.
dags dato og at dette gir lavere skuldre. De er nå opptatt av å delta på samarbeidsmøter med
andre instanser og delta i det forebyggende arbeidet. Barneverntjenesten opplever nå å få gode
tilbakemeldinger fra samarbeidspartnere i kommunen.
I perioden man har arbeidet med ansettelser og oppfølging av sykefravær, har man også brukt
tid på å gå gjennom saksmengden i avdelingen. Det er gjort fordi man har ønsket en ny
forståelse av hvilke arbeidsoppgaver barnevernet må prioritere. Fokuset har vært å få til en
dreining mot oppgaver i kjernebarnevernet for å møte kravene i barnevernloven. Det vil si å
prioritere og å sikre bistand og oppfølging av de mest sårbare og utsatte barna. Det betyr også
at man for en periode beveger seg bort fra et velferdsbarnevern. Antall barn i tiltak er redusert
fra 200 til 100. Dette medfører også at ansatte i barnevernet har mer tid til å få jobbet grundig
med hver enkelt sak.
Per 17.04.18 har avdelingen 59 aktive undersøkelser. I 2017 mottok barneverntjenesten 145
meldinger fra Søgne kommune. Til nå i år har man mottatt 55 meldinger fra Søgne.
Avdelingsleder er opptatt av at de ansatte som arbeider med undersøkelser og som kan ha en
krevende arbeidsdag. Leder prioriterer ved behov å sette inn tiltak for å avhjelpe situasjonen
dersom de ansatte opplever at det blir for krevende. Undersøkelser kan være alvorlige og svært
krevende.
Søgne kommune har 19 barn under omsorg. Det ser pr. d.d ut til at Søgne vil få 6 nye barn
under omsorg. Dette vil medføre en del ekstra kostnader for kommunen.
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Tabellen viser hvordan Søgne kommune prioriterer barnevern sammenlignet med de 4 utvalgte
nabokommuner, samt landsgjennomsnittet utenom Oslo. Barnevernet har økt rammen fra 11,8
million i 2010 til 22,1 million i 2017, noe som tilsvarer en økning på 87 prosent.
Fokusområder for avdeling S/S per i dag er:

Lavt sykefravær vil fortsatt være viktig for å opprettholde stabilitet og kontinuitet i avdeling
S/S. Målet er å oppnå 100% målopnåelse på kvalitetskrav satt av barneverntjenesten i
tiltakssaker. Dette krever prioritering og god planlegging fra medarbeidere.
Overganger mellom de ulike teamene er en kritisk faktor for kvalitet. Avdelingen vil derfor ha
et spesielt fokus på dette fremover. Det gjenstår fremdeles et stort arbeid knyttet til å rydde opp
i gamle saker. Ved siden av driftsoppgavene, vil dette gis oppmerksomhet ut fra hvilken
kapasitet som er tilgjengelig.
Utfordringer for avdelingen:
Det er en utfordring at mange er nytilsatt i en avdeling. For å kunne gi de ansatte tett og god
oppfølging har man valgt å ansette en ekstra fagstøtte for å sikre at ansatte får god nok
oppfølging, hjelp og veiledning.
Kompetansenheving blir også viktig i denne sammenhengen. De ansatte har ikke tilgang på
viktig arbeidsverktøy som DCM, WMCI, Crowell osv. Kompetanseheving er tidkrevende og
må prioriteres av tiden man ellers bruker til saksbehandling. Det må derfor balanseres godt slik
at man får ivaretatt begge deler.
Ivaretakelse av de utadrette oppgavene er viktig. Barneverntjenesten skal samarbeide med
andre instanser. Avdelingsleder har ca. 50 ulike instanser hun skal ha kontakt med gjennom
året og fremover vil ledelsen fordele oppgaver slik at medarbeiderne i økende grad pleier
eneklte av disse samarbeidsrelasjonene.
Oppsummert er det er svært god stemning i avdeling S/S. De ansatte og avdelingsleder er
optimistisk og har klare målsetninger og planer for å videre arbeid. Det er mange utfordringer i
tillegg til at man skal håndtere en stor og krevende saksmengde i saker som kan være av svært
alvorlig karakter. Det blir viktig å ha fokus på å opprettholde det gode positive arbeidsmiljøet
inn i oppgavene som venter.
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1. Innledning
Denne kvalitetsmeldingen er utarbeidet på oppdrag fra Ordføreren og skal gi politikere i Kristiansand bystyre best
mulig kunnskap om barneverntjenesten for Kristiansandsregionen.
Barneverntjenesten for Kristiansandsregionen er pr. i dag Norges største barneverntjeneste. Tjenesten har stort fokus
på kvalitet og forsvarlighet i alle ledd. Vi er aktive aktører i samarbeid med barnefaglige miljøer. Målet er å dele erfaringer
og være en lærende organisasjon. Tjenesten er i stadig utvikling og har til en hver tid fokus på muligheter og
kontinuerlig forbedring.
Ved å samarbeide med andre hjelpeinstanser sikrer vi at barn og ungdom får best mulig hjelp. Det er viktig at
taushetsplikten ikke blir til hinder for samarbeid noe lovverket også legger til rette for. Vi tilstreber å holde politikerne
og administrasjonen fortløpende orientert om barneverntjenestens arbeid og prioriteringer.
Barnevernsfaget er komplekst og krever kompetente og dedikerte ansatte. De ansatte i barneverntjenesten for
Kristiansandsregionen har variert utdanning og en god del ansatte har god og til dels svært god kompetanse.
Dersom vi sammen møter barn og unge på en god og modig måte, og samtidig bruker det vi har av faglig kompetanse
tror vi at vår skjønnsutøvelse og faglige vurderinger blir til barnets beste.
I Prop. 106 L (2012–2013) har departementet lagt til grunn seks kvalitetsmål for barneverntjenesten.
Kvalitetsmålene er følgende:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

barn og familier skal få hjelp som virker
barn og familier skal møte trygge og sikre tjenester
barn og familier skal bli involvert og ha innflytelse
barn og familier skal møte tjenester som er samordnet og preget av kontinuitet
barnevernets ressurser skal utnyttes godt
barnevernet skal sørge for likeverdige tjenester

Ungdommer som har mottatt hjelp fra barneverntjenesten oppfordrer oss til å ha «hjertet foran og kunnskapssekken
bak». Med det understreker de viktigheten av at barn og unge blir møtt med oppriktig interesse, kjærlighet og varme.
De trenger at vi er ærlige i møte med dem, og at vi våger å se etter hva som ligger bak handlingene deres.
De siste fire årene har vi nytt godt av et nært samarbeid med Barnevernproffene. Som et resultat av dette samarbeidet
har vi i dag stort fokus på barns medvirkning i eget liv. Samarbeid med barn har ingen aldersgrense. Barn uttrykker
meninger hvis de er i en situasjon der de opplever at voksne er interessert i det de forteller. De uttrykker seg på ulike
måter. Barnevernet har ansvar for å tilrettelegge for at barn og ungdom kan uttrykke seg på sin måte og vi må forsøke
å forstå barnets språk – om det er ord, tegninger, handlinger eller for de minste med kroppsspråk.
Faglig forsvarlig barnevernsarbeid er blant annet å ivareta forsvarlighetskravene samt å legge til rette for
gode menneskemøter.
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2. Barnevernets mandat
I lov om barneverntjenester § 1-1, fremgår det at barneverntjenestens mandat er å bidra til at barn og unge har
trygge oppvekstsvilkår og 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.
Barneverntjenestens to hovedoppgaver er;
• å hjelpe barn og familier som har særskilte hjelpebehov
• beskytte barn som har behov for å bli beskyttet mot nære omsorgspersoner

3. Lov om barneverntjenester
Lovens viktige prinsipp utover å sikre nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, er at barnets beste skal vektlegges ved
alle avgjørelser. Det innebærer en skjønnsmessig og faglig vurdering av:
•
•
•
•
•
•

barnets behov for omsorg og beskyttelse
barnets sårbarhet
barnets synspunkter
barnet og foreldrenes etniske, religiøse, kulturelle og språklige bakgrunn
barnets behov for å bevare kontakt med nærmiljø og opprettholdelse av viktige relasjoner
barnets helse, utdanning og utvikling

Det biologiske prinsipp tilsier at barneverntjenesten skal arbeide for og sammen med barn og foreldre, slik at barna
får en trygg og god oppvekst.
Prinsippet om «mildeste inngrep» bygger på et utgangspunkt om at det ikke skal foretas større inngrep i familielivet
enn det som er nødvendig. Barneverntjenestens saksbehandling og tiltak må derfor stå i rimelig forhold til de mål
som kan oppnås. Det skal alltid vurderes om mindre inngripende tiltak vil være til barnets beste.
Barnets medvirkning er også et viktig prinsipp som omhandler at barnet skal få tilstrekkelig og tilpasset informasjon.
Barnet skal gis mulighet til fritt å gi uttrykk for sine synspunkter, barnet skal bli lyttet til og barnets synspunkter skal
tillegges vekt i samsvar med barnets alder og modenhet.
Alle barn som mottar tiltak fra barneverntjenesten skal ha en plan som beskriver tiltakene som er iverksatt av barneverntjenesten. «Barnets plan» skal være et «levende dokument» som brukes gjennomgående i samarbeidet med barn,
familier og andre samarbeidspartnere. Kvartalsvis evaluering skal sikre at arbeidet foregår i tråd med de planlagte mål.
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4. Organisering av barnevernet
Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) har forvaltningsansvaret for barnevernloven.
Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er underlagt BLD og er et fagorgan på
områdene barnevern, barn, ungdom og oppvekst.
4.1 Statlig barnevern

Barne-ungdoms- og familieetaten (Bufetat) har ansvar for
det statlige barne- og familievernet. Det er organisert og
lokalisert i fem regioner; Sør, Øst, Vest, Midt og Nord.
Det statlige barnevernet i Sør har hovedkontor i Tønsberg,
og har også avdelingskontor i Kristiansand. Bufetat har per
i dag ansvaret for følgende;
• formidling av beredskapshjem (akutte midlertidige hjem)
• rekruttere og formidle fosterhjem (statlige (for de meste
krevende barna)/kommunale fosterhjem)
• gi fosterhjem nødvendig opplæring og generell
veiledning
• etablere og drifte spesialiserte institusjoner
• godkjenne private og kommunale institusjoner som
blir benyttet etter barnevernloven
• gi tilbud om spesialiserte hjelpetiltak
Kvalitets- og strukturreformen innebærer nye krav
og forventninger til det kommunale barnevernet fra
nasjonalt hold fra 2020. I reformen foreslo departementet
at kommunene overtar det faglige og økonomiske ansvar
fra staten på fosterhjemsområdet, dvs. at rekruttering,
opplæring og veiledning av fosterhjem overføres til
kommunene. Det foreslås å avvikle refusjonsordningen
for fosterhjem og overføre midlene til kommunene.
Det har kommet innspill fra departementet om at det
muligens ikke vil bli slike omfattende overføringer likevel.
Endelig avklaring på dette området, vet vi ikke når kommer.

kommunene på sikt gis ansvar for spesialiserte hjelpetiltak, og at avvikling av dagens ordning skjer parallelt
med kompetanseoppbygging i det kommunale
barnevernet. Denne kompetansehevingen ser ut til å
rette seg mot små kommuner og kommuner som er i
fare for svikt. Dette medfører at barneverntjenesten for
Kristiansandsregionen ikke blir tilgodesett med midler.

4.2 Kommunalt barnevern

Alle kommuner skal ha en barneverntjeneste som
utfører det daglige arbeidet etter barnevernloven.
Barneverntjenesten har ansvar for det forebyggende
arbeidet. Forebyggende arbeid i barneverntjenesten
skal forstås som arbeid for å forhindre omsorgsovertakelser. Barneverntjenesten har videre ansvar for
å gjennomføre undersøkelser. Videre skal barnevernet
iverksette hjelpetiltak for å forhindre skjevutvikling.
Barneverntjenesten skal arbeide for at barn kan vokse
opp hos sine foreldre. Hjelpetiltak er i de alle fleste
tilfeller frivillig.
I noen tilfeller må barn flyttes ut av hjemmet. Det skjer
enten ved at kommunen selv treffer vedtak (frivillige tiltak),
eller ved at kommunen fremmer sak for fylkesnemnda
(tvangstiltak).
Barneverntjenesten har ansvar for å godkjenne fosterhjem
samt følge opp barn som er plassert utenfor hjemmet.

Departementet foreslår også at kommunene får fullt
ansvar for hjelpetiltak i hjemmet. Dette innebærer at
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4.3 Privat barnevern

Private aktører kan etablere institusjoner og frivillige
hjelpetiltak i hjemmet. Institusjonstilbud skal godkjennes
av Bufetat og er underlagt offentlige ordninger for
innhenting av anbud. Det er Bufetat som inngår avtaler
med private aktører og har ansvaret for det faglige og
materielle innholdet i private institusjoner.
Private tilbud i hjemmet f.eks. tilbud om miljøterapi,
foreldreveiledning, aktivisering av barn med videre er
ikke underlagt de samme godkjenningsordninger.
Kommunale barneverntjenester står fritt til å kjøpe
tjenester fra private aktører.
Godkjente private institusjoner kan etablere sine
institusjoner uten at dette avklares med den enkelte
kommune eller barneverntjeneste.

Utfordring
Det er en overrepresentasjon av barn og unge i private
institusjoner i Agder sammenlignet med andre regioner
i Norge. Fylkesmannen i Agder har tilsyn med 64
institusjoner/familiehjem. Dette medfører en markert
og dokumenterbar ekstrabelastning på ulike deler av
hjelpeapparatet i både 1. og 2. linjetjenesten. Alle barn
og unge som oppholder seg i kommunen, uavhengig
av hvilken kommune som har omsorgen for dem, har
krav på bistand i akutte situasjoner.
Barnevernvakta i Kristiansand bruker mye ressurser på
håndtering av ulike krisesituasjoner der barn og unge
som bor på private institusjoner er involvert.

Barneverntjenesten for Kristiansandsregionen benytter
i liten grad private aktører når det gjelder hjelpetiltak i
familien. Det er en styrt utvikling da vår erfaring er at
det er svært ulik kvalitet på det som tilbys samt at det
ofte er svært kostbart.
Private aktører kan ikke ha roller i barneverntjenesten
som medfører at de kan fatte vedtak.
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5. Kontroll – tilsyn – rapportering
Kommunen skal ha internkontroll for å sikre at kommunen utfører sine oppgaver innenfor
barnevernet i samsvar med de krav som følger av regelverket. Formålet med internkontroll er å
sikre at lovens krav overholdes, bidra til å forebygge svikt og uønskede hendelser, og bidra til at
kommunen lærer av de feil som skjer slik at de ikke gjentas.
5.1 Internkontroll

Internkontrollsystemet for barneverntjenesten er lovfestet og inneholder beskrivelse av følgende punkter:
1. Barneverntjenestens organisering, hovedoppgaver og mål, herunder mål for forbedringsarbeidet. Det fremgår
hvordan ansvar, oppgaver og myndighet er fordelt.
2. Sikre at arbeidstakerne har tilgang til og kunnskap om aktuelle lover og forskrifter som gjelder for barneverntjenesten.
3. Sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter innenfor fagområdet, samt om barneverntjenestens internkontroll.
4. Sørge for at arbeidstakerne og oppdragstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes.
5. Gjøre bruk av erfaringer fra barn og foreldre til forbedring av barneverntjenesten
6. Skaffe oversikt over områder i barneverntjenesten hvor det er fare for svikt eller mangel på oppfyllelse av myndighetskrav.
7. Utvikle, iverksette, kontrollere, evaluere og forbedre nødvendige prosedyrer, instrukser, rutiner eller andre tiltak for å
avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av barnevernlovgivningen.
8. Foreta systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt, og bidrar
til kontinuerlig forbedring i barneverntjenesten.

5.2 Rapportering
• Kvartalsrapportering til Fylkesmannen; kontrollskjema som viser antall behandlede/henlagte meldinger, avsluttede
undersøkelser og overholdelse av frister iht. loven, tall for meldinger o.a.
• Halvårsrapportering til Fylkesmannen/ Bufdir; det sendes oversikt over all aktivitet hvert halvår. Rapporteringen inneholder antall stillinger i tjenesten fordelt på funksjon, antall barn i hjelpetiltak, antall barn under omsorg (fosterhjem,
institusjon), antall barn med ettervern. Alle tall viser overholdelse av frister, oppfølgingsbesøk o.l. iht. barnevernloven.
• Årlig statistikk til SSB; oversikt over personell og organisering, filuttrekk fra fagsystem over all aktivitet, inkl. økonomi
knyttet til oppfølging og administrasjon.
• Månedsrapportering til virksomhetsleder Barne og Familie-virksomheten i Kristiansand kommunes portal Corporater;
sykefravær/oppfølging, HMS, økonomi og utvalgte kvalitetskrav knyttet til oppfølging av barn.
• Tertialrapportering til alle oppvekstdirektørene i alle kommuner som inngår i vertskommunesamarbeidet; oversikt
over meldinger og tiltak, lovpålagt oppfølging av hjelpetiltak og omsorgstiltak, hasteplasseringer, klager/avvik og
informasjon om drift i den enkelte kommune.
• Kontaktpersonene med saksansvar rapporterer månedlig til nærmeste leder på oppfølging og status i den enkelte sak.
Forventninger fra departement, direktorat og tilsynsmyndighet i forhold til lovkrav og forsvarlighetskravet, setter krav til
god internkontroll i barnevernet.
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5.3. Tilsyn

Fylkesmannen plikter å føre tilsyn med barnevernvirksomheten i de enkelte kommuner, og skal sørge
for at kommunen får råd og veiledning. Enkeltvedtak
som barneverntjenesten har truffet, kan påklages til
fylkesmannen. Fylkesmannen kan prøve alle sider av
et vedtak.
Fylkesmannen har regelmessig systemrevisjon innenfor
alle ansvarsområder i barneverntjenesten. De siste årene
har Fylkesmannen gjennomført revisjon på følgende
områder:
• terskler for henleggelse av meldinger
• antall saker og oppfølging av disse i
fosterhjemsavdelingen
• krav knyttet til gjennomgang av meldinger og
tilbakemelding til melder

5.4. NOU2017: 12 – Svikt og Svik

Utredningen avdekker svik og svikt på flere nivå i offentlig
sektor blant annet i barnevernet, helsetjenesten, skole, PPT,
barnehage, Nav, med flere.
I utredningens kapittel 6 beskrives flere kategorier av svik.
Også internt i vår tjeneste har de ovenstående momenter
blitt grundig gjennomgått. Det er derfor naturlig i denne
meldingen å beskrive situasjonen i barneverntjenesten for
Kristiansandsregionen.
For lang saksbehandlingstid i tjenestene
Hensikten med frister er at barn skal få rett hjelp til rett tid.
Barneverntjenesten har ingen fristbrudd på gjennomgang
av meldinger og svært få fristbrudd på undersøkelser. Slik
vi ser det skyldes dette nitid og systematisk arbeid over
lang tid.
Samtale med barn mangler eller har for dårlig kvalitet
I januar 2017 ble det gjennomført en evaluering i forhold
til lovkravet om samtaler med barn. Vi ser at vi har hatt en
stor fremgang knyttet til dette, men det er fremdeles ca. 50
av de 650 barna som mottok hjelpetiltak som ikke hadde
samtale med barneverntjenesten, i tredje kvartal 2017.
Bakgrunnen for dette er i all hovedsak tidspress. Fokus for
2018 vil være å fortsette dette arbeidet. Lovkravet er at alle
barn skal snakkes med minimum 4 ganger pr. år. Det skal
utarbeides veiledere og huskelister til dette arbeidet.
Manglende forståelse for årsaker til symptomer,
atferdsuttrykk, bekymringstegn og foreldrenes sårbarhet
ble ikke fanget opp eller ble undervurdert og avdekking
var ikke et resultat av det offentliges innsats
Via mediautspill sier Statsråd Horne at hun er bekymret
for kompetansen til de ansatte i barnevernet. Rapport fra
NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen)
viser også at det er grunnlag for bekymring da flere
utdanningsinstitusjoner ikke lærer studentene hvordan
de skal bruke teori i praksis. BLD og Bufdir. har igangsatt
et omfattende kompetansehevingsprogram for å bedre
kompetansen blant ansatte i barnevern. Dette er som nevnt
kun for små kommuner eller kommuner med fare for svikt.
Barneverntjenesten for Kristiansandsregionen bruker mye
tid og ressurser på å gi nyansatte og nyutdannede den
kompetansen de behøver for å kunne hjelpe barn og unge.
Dette skjer via eget opplæringsprogram og veiledning.
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Melde og- avvergeplikt ble ikke overholdt
Vi vurderer at meldeplikten blir overholdt i vår tjeneste. Vi
har gode rutiner på at vi melder fra til andre kommuner
dersom familier flytter.
Når det gjelder avvergeplikten i forhold til voldssaker er
det mange uløste spørsmål mellom barneverntjenestene
i Agderkommunene og Politi/påtalemyndigheten i Agder.
Barneverntjenestene har sammen med Fylkesmannen i
Agder prøvd å få gode rutiner på dette området, men vi
har så langt ikke lykkes i å komme til en omforent forståelse.
Dette er tema som gjenspeiles nasjonalt. Justisdirektoratet
og BUFdir. utarbeider nå en veileder for håndtering av vold
og overgrep. Denne er forventet klar i januar/februar 2018.
Mangelfullt undersøkelsesgrunnlag
for vurderinger og beslutninger
Dette samsvarer med funn i egen tjeneste.
Manglende kollega- og lederstøtte
Barnevernleder har månedlig ledermøter og møter hver
enkelt avdelingsleder 1 gang i måneden. I de avdelingene
som ikke er sentralisert har koordinator for disse
oppfølging med avd.leder en gang i mnd.
• Alle avdelingene har egne avdelingsledere som har
ukentlig avdelingsmøter med kontakpersonene.
• Alle avdelinger bortsett fra en avdeling har en eller to
ansatte som gir veiledning til kollega i enkeltsaker.
Disse omtales som fagstøtte.
• Ledertetthet er ca. en leder (avdelingsleder/fagstøtte)
pr. ca. 10 ansatte.
• Alle avdelingene er inndelt i team, og teamene har
ukentlige fagmøter der enkeltsaker drøftes.
Barnevernleders stab bestående av 7 personer som har
ulik spesialistkompetanse og som bistår barneverntjenestens ansatte i enkeltsaker og på systemnivå.

Svikt i samarbeidet mellom tjenester
Barneverntjenesten arbeider kontinuerlig med å forbedre
samarbeide både på systemnivå og individuelt. Vi deltar i
tverretatlige samarbeidsprosjekter og avtalte regelmessige
møter som f.eks. ansvarsgruppemøter.
Relasjonen til den voksne ble prioritert
Barneverntjenesten har ofte i større grad hatt fokus på
de voksne. Barneverntjenesten har blant annet gjennom
samarbeidet med Barnevernproffene og Mitt Liv prosjektet
fått større fokus på barna.
Svakheter ved tilsynsmyndighetenes arbeid:
Barneverntjenesten for Kristiansandsregionen opplever å
ha et konstruktivt og godt samarbeid med Fylkesmannen.
De er tilgjengelig og bidrar med råd og veiledning knyttet
til lovverk og/eller fortolkninger. Barneverntjenesten ønsker
at det skal gjennomføres tilsyn knyttet til kvalitet og ikke
bare kvantitet. Dette er arbeid som Helsetilsynet nå har
mye fokus på.

Utfordring
Det stilles store krav til kompetansen til ansatte i
barneverntjenesten for å sikre at barn og unge får «rett
hjelp til rett tid». Dette fordrer bedre grunnkompetanse
samtidig som det må være stort fokus på faglig
oppdatering.
Fagfeltet til barneverntjenesten er i stadig utvikling
både når det gjelder erfaring og forskning.
Utfordringen er at det er tid- og ressurskrevende med
kompetanseheving.
Dokumentasjonskravet som stilles til
barneverntjenestens ansatte er svært omfattende og
går på bekostning av forebygging og endringsarbeid.

Dårlig dokumentasjon, journalføring og evaluering
Kravet til dokumentasjon, journalføring og evaluering er
høyt i barnevernet. Dette er viktig da det kan tas svært
alvorlige avgjørelser som påvirker familiene. Det er estimert
at vi bruker ca. 50 % av tiden til dokumentering. På tross
av dette ser vi at de faglige vurderingene ikke er godt
nok dokumentert.
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6. Fylkesnemnda for sosiale saker
Fylkesnemnda er et statlig beslutningsorgan med
funksjon og sammensetning som en ordinær domstol.
Fylkesnemnda vedtar all bruk av tvang i forhold til barn
og ungdom der barneverntjenesten fremmer forslag om
bruk eller opphevelse av tvang. Alle parter er representert
ved egen prosess fullmektig. Nemnda ledes av en dommer.
Nemnda settes som regel med et lekmedlem og ett
sakkyndig nemndsmedlem.
Alle saker der vi foreslår bruk av tvang eller saker der
tvangsbruk skal oppheves besluttes av Fylkesnemnda.
Barneverntjenesten er pålagt å følge Fylkesnemndas
vedtak. Både private parter og barneverntjenesten
kan anke vedtak som er gjort av Fylkesnemnda til
det ordinære rettssystemet.

I 2016 og per november 2017 leverte Barneverntjeneste
for Kristiansands regionen følgende begjæringer til
Fylkesnemnda:
2016

Per 31.12.17

Nye omsorgsovertagelser

33

18 avgjort
5 under behandling

Alle begjæringer uten
omsorgsovertagelser
(f.eks. klagesaker,
endring av samvær)

70

30

7.Nye oppgaver til barneverntjenesten
Den kommunale barneverntjenesten pålegges stadig nye
oppgaver. Eksempler på dette er arbeid og oppfølging av
barn hvor det er mistanke om vold i nære relasjoner og
tett oppfølging av barn/ungdom i fengsel.
Når det gjelder arbeid om vold i nære relasjoner har både
politiet, påtalemyndigheten, barnehusene, ulike stiftelser
fått tilført ekstra ressurser. Barneverntjenesten er ikke
tilgodesett med noen ressurser verken nasjonalt
eller lokalt.

Utfordring
Det er utfordrende å bli gitt nye lovpålagte oppgaver
uten å bli tilført tilstrekkelige ressurser for å løse disse.
Eks. oppgaver i saker der det er mistanke om vold.
Når barneverntjenesten har for mange arbeidsoppgaver er det ofte hjelpetiltak (forebygge
omsorgsovertakelser) som må nedprioriteres.
Det går utover svært sårbare og utsatte barn og unge.
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8. Organisering av barneverntjenesten for Kristiansandsregionen
Den interkommunale barneverntjenesten for
Kristiansandsregionen ble opprettet 1. januar 2016.
Samarbeidet er organisert som administrativt
vertskommunesamarbeid etter kommuneloven § 28
b, dvs. vertskommunesamarbeid uten politisk nemnd.
Kristiansand er vertskommune for kommunene Søgne,
Songdalen, Birkenes og Lillesand. Barnevernleder er
delegert vedtaksmyndighet i barnevernssaker for alle
kommunene.

Tiltaksavdelingen består av miljøterapeuter som jobber
metodisk for endring av barns omsorgsbetingelser og
foreldres omsorgsevne. Det overordnede målet er å
styrke barn og unges oppvekstmiljø slik at en unngår
utilsiktede flyttinger ut av hjemmet og nærmiljøet.
Tiltaksavdelingen arbeider til enhver tid med 85 familier.
Dette er de familiene i Søgne, Songdalen, Kristiansand,
Birkenes og Lillesand i som har de største behovene for
at omsorgssituasjonen i hjemmet bedres.

Barneverntjenesten er organisert i barne- og familievirksomheten i Oppvekstsektoren i Kristiansand kommune.
Virksomheten består av tjenester for Enslige Mindreårige,
Helse 0–16 år og Barneverntjenesten. Barnverntjenesten
har per i dag 143 stillingshjemler og er organisert etter
en modell som består av to- ledernivå, barnevernleder
og avdelingsledere.

Avdeling barnevernvakt og mottak har akuttberedskap
for Midt-Agder barnevern, Barnevern Sør, Grimstad
kommune, og Setesdal barnevern på kveldstid og i helger/
helligdager. Avdelingen administrerer akuttberedskapen
for hele Agder på natt. I tillegg drifter avdelingen den
nasjonale Alarmtelefonen for barn og unge 116 111.

I modellen på neste side er avdelinger som har ansvar
for et avgrenset geografisk område markert med blått.
Områdeavdelingene jobber både med undersøkelse av
barns omsorgssituasjon og iverksetting og oppfølging
av hjelpetiltak.

Ungdomsavdelingen ivaretar undersøkelser og tiltak
for ungdom fra 16 år i hele Kristiansand kommune.
Kriminalitetsforebyggende team er organisert under
Ungdomsavdelingen.

De avdelingene som er merket med grønt, er lokalisert
i Kristiansand sentrum. Fosterhjemsavdelingen har ansvar
for oppfølging av barn og unge som bor i fosterhjem.
Fosterhjemsavdelingen har også tilsynsansvar for
utenbys fosterbarn.
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8.1 Organisasjonskart over barneverntjenesten for Kristiansandsregionen

Lokalt
Sentralt

Barnevernleder

Fagstab
Nestleder

Songdalen/Søgne
(0–23)

Vest
(0–15)

Sentrum
(0–15)

Øst
(0–15)

Lillesand/Birkenes
(0–23)

Adm. støtte
Kontorleder

Avdeling for
Barnevernvakt
Mottak Alarmtelefon

Avd. for fosterhjem

Tiltaksavdeling

Avdeling for ungdom
16–23
Team for krim.forebygging
Institusjonsoppfølging
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9. Visjon, barnesyn og verdier
for ansatte i barneverntjenesten
Barneverntjenestens visjon er;

«Sammen møter vi barn og unge med mot og hjertevarme»
Barnesyn:

Barn og unge har mye kunnskap om livet sitt. De er like mye verdt som
voksne. De trenger kjærlighet, og må bli trodd på og tatt på alvor.
Våre verdier skal gjenspeiles i vårt forhold til våre kolleger, i samarbeid med andre instanser og i vårt samarbeid med
barn, unge og deres foreldre. Vi samarbeider gjennom:
•
•
•
•

åpenhet, være ærlige og gi nok og god informasjon
ydmykhet, tro på barn, være lyttende, respektfull og innrømme feil
kjærlighet, bry oss, være engasjert og vise hjertevarme
medbestemmelse, ta barn og unge med på avgjørelser og få tilbakemelding
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10. Klagesaker
I 2016 mottok barneverntjenesten 16 klager totalt, 9 av disse ble mottatt via Fylkesmannen. Til og med september 2017
har barneverntjenesten mottatt 14 klager. 9 av disse ble mottatt via fylkesmannen. Klagene har i all hovedsak handlet
om følgende;
•
•
•
•

barns medvirkning
taushetsplikt
dokumentasjon
forsvarlighetskravet

Utfordring
Det er kontinuerlig fokus på at barnas synspunkter og meninger skal tillegges vekt. Det er en klar målsetting at barn
og unge skal være aktører i eget liv.
Noen ganger er ikke dette sammenfallende med hva foreldre, samarbeidspartnere eller andre mener er til barnets beste.
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11. Samarbeid
Barneverntjenesten har over 500 ulike
samarbeidsinstanser i de fem kommunene.
Vi har som målsetning å etablere gode
samarbeidsrelasjoner med alle.
Utfordring
Det er forventet at barneverntjenesten har
godt samarbeid med alle samarbeidspartnere
som deltar i barns liv. Det er svært krevende
å holde alle disse ulike instansene oppdatert
og involvert når det skjer utvikling i alle de
ulike sakene og på feltet generelt.

11.1. Samarbeid med skole og barnehage

Høsten 2017 gjennomførte barneverntjenesten en
spørreundersøkelse til skoler og barnehager for å
evaluere samarbeidet. De store utfordringene viste
seg på områder som handler om kommunikasjon
og informasjon. Mange av respondentene opplyste
at taushetsplikten var til hinder for samarbeid.
Undersøkelsen viste at barneverntjenestens tiltak
var lite kjent og opplevdes lite hensiktsmessige.
Målsetningen er at denne undersøkelsen skal
gjentas årlig.
Samarbeidet mellom skole og barnehage er svært
viktig og må styrkes. Det er ansatt en pedagog i
barneverntjenesten fra høsten–17, som skal bidra
i dette arbeidet på systemnivå. Pedagogen skal bl.a.
jobbe med utvikling og implementering av rutiner,
og delta på møter mellom barneverntjenesten og
skole. Deltakelse i møter med barnehage vil etter
hvert inkluderes i arbeidet.
Tilbakemeldinger blant annet fra spørreundersøkelsen
til skole og barnehager høsten–17, vil i stor grad påvirke
tema pedagogen jobber med. Aktuelle saker nå er
organisering av ansvarsgruppemøter, forvaltning av
taushetsplikt for å sikre barnets beste og evaluering
og forbedring av skjema ut mot samarbeidspartnere.
Barneverntjenesten startet i 2017 å gi informasjon
om «hva som er god omsorg» til elever i 3. og 8. klasse
på alle skolene i våre 5 kommuner. Dette blir gjort i
samarbeid med helsetjenesten. Barneverntjenesten
har også besøkt personalet på alle skolene i de fem
kommunene for å informere om sine oppgaver,
rammer, frister o.l. Besøkene har vært en fin
anledning til å svare på generelle spørsmål
om barnevernets arbeid.
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11.2 Samarbeid Familiens Hus
Utfordring
Mange ansatte på skole og barnehage i Kristiansand,
Søgne, Songdalen, Birkenes og Lillesand har nå
god kunnskap i forhold til hvordan man håndterer
barn som forteller om vold/overgrep på ulike måter.
Det er gitt informasjon nasjonalt fra ulike aktører
og lokalt fra blant annet barneverntjenesten og
helsetjenesten.
Ansatte på skole og barnehage bør i mye større grad
få mer kunnskap i å tolke og forstå symptomer hos
barn som har tilknytningsvansker og komplekse
traumer. Det er større muligheter med å lykkes i
forhold til hjelpetiltak når behandlingen/ endringsarbeidet starter tidlig.
Ansatte på skole og barnehage må sikres bedre
informasjon om våre tiltak , bakgrunnen for at
de iverksettes og hvordan man sikrer best mulig
måloppnåelse.

De avdelingene i barneverntjenesten som har ansvar
for undersøkelse og hjelpetiltak er samlokalisert med
helsestasjon og familiesenter.
Videre er disse avdelingene lokalisert i nærområdet til
de ulike skoler og barnehager. Det ligger således godt
til rette for å ha god samhandling.
Både helsetjenesten, skoler og barnehager er særdeles
viktige aktører for å sikre at barn og unge får god hjelp.

Utfordring
Det er helt essensielt at vi har et godt samarbeid med
helsetjenesten. Første leveår har helsestasjonene
8–10 kontakter med foreldre og barn. Tidlig innsats i
forhold til barn og unge gir best resultat. 19 ansatte
i barneverntjenesten har tatt 2-årig videreutdanning
i barns psykiske helse og disse er spesialtrenet på å
jobbe med sped- og småbarn.
Vi må ha fokus på tidlig tverretatlig/ tverrfaglig innsats.

11.3 Samarbeid med Spesialisthelsetjenesten

Vi har godt samarbeid med Spesialisthelsetjenesten
v/ABUP. Vi har hatt flere felles prosjekter, blant annet
Akuttprosjektet. Hovedmålet her er å utvikle en samordnet,
koordinert og behovstilpasset tjeneste til barn og unge og
deres familier som har behov for hjelp i akutte kriser.
Barn som har tiltak i barneverntjenesten har ofte
tilknytningsvansker og vansker i forhold til samspill med
sine foreldre. Det er svært viktig at behandlingen av barn
og deres foreldre kommer tidlig i gang dersom man ser
symptomer på skjevutvikling hos barnet.
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12. Kostratall:
(Kommune- Stat- Rapportering)
Følgende tabeller viser kostra tall for alle fem kommuner. I storbynettverket utarbeider KS mange ulike tabeller.
Dette gjøres ikke i forhold til de mindre kommunene.
Figur KRI Tjenesteproﬁl (ks.no)
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Her er hovedtrekkene for
Kristiansand kommune:

•
•
•
•

Kristiansand kommune bruker 11% mindre ressurser enn gjennomsnittet på barnevern
Vi har noe flere barn i tiltak
Vi har lite ressurser til tiltaksarbeid – 37% under snittet
Vi driver effektivt i forhold til fosterbarna

Netto driftsutgifter tilsammen pr. innbygger i Søgne, Songdalen, Lillesand, Birkenes og Kristiansand
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Tabellen viser hvordan Kristiansand
kommune prioriterer barnevern
sammenlignet med de 4 andre
kommunene samt landsgjennomsnittet
utenom Oslo. Kostratallene viser at
barneverntjenesten i Kristiansand har
vært lavt prioritert over tid.

13. Økonomi
Barneverntjenesten for Kristiansandsregionen disponerer følgende budsjett:
2016

2017

Administrasjon (244) Lønn, husleie, kompetanse, osv.

69,3 mill.

71,9 mill.

Hjelpetiltak i hjemmet (251)

19 mill.

19,3 mill.

Tiltak utenfor hjemmet (252) Fosterhjem, institusjon

100,2 mill.

104,1 mill.

Totalt:

188,5 mill.

195,3 mill.

Tallene oppgitt i tabell er nettotall.

Økningen er i all hovedsak knyttet til økning i budsjettene for henholdsvis Søgne, Songdalen, Lillesand og
Birkenes kommune.

Utfordring
Som oversikten viser bruks en stor andel av budsjettet til lønn/utgiftsdekning til fosterhjem og institusjon.
Det er gjennom hjelpetiltak i hjemmet at barneverntjenesten kan forebygge nye omsorgsovertakelser. Det er behov
for å styrke denne innsatsen gjennom å øke ressursen til hjelpetiltak i hjemmet.
Å hjelpe foreldre som har behov for å endre sine strategier og omsorgsfunksjoner er særdeles ressurskrevende
arbeid. Det må da settes inn langvarige koordinerte tiltak fra ulike aktører.
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14. Taushetsplikt
I de aller fleste sakene samtykker familiene til at barneverntjenesten samarbeider med andre aktører. Vi har en streng
taushetsplikt, men den skal likevel ikke være til hinder for samarbeid. Vi må vurdere utfra barnets beste hvorvidt det vil
fremme barnevernets arbeid å dele informasjon.
Utfordring
Barneverntjenestens ledelse må fremdeles jobbe med å trygge ansatte på at taushetsplikten ikke er til hinder for samarbeid.

15. Personalsituasjon
Barnevernsansatte forholder seg til barn og familier som strever. Ansatte møter familier i motstand og som kan være
redde for å samarbeide. Dette stiller krav til den ansattes omsorgskapasitet i møte med familier og deres barn. Videre har
barnevernsansatte sjeldent støtte i sosiale medier og mediedekningen generelt er kritikkfylt. Det forekommer også sjikane
og trusler av ansatte. Arbeidspresset og tempoet er høyt.
Det skal legges til rette for at de ansatte opplever arbeidsglede og trygghet i sin rolle i barneverntjenesten. Sykefraværet
er 7,8 %. Vårt lokale mål er 6 %. Barneverntjenesten for Kristiansandsregionen har en turnover på fast ansatte på 7 % de
to siste årene. Det er høyrere turnover på avdelingene i områdene enn det er i de sentrale avdelingene. Det er satt i gang
ulike tiltak som høyere lønn og kompetanseheving for å motvirke dette.
Utfordring
Ansatte i barnevern sier at ledelse, kollegastøtte og kompetanse er viktig for sikre trivsel og stabilitet.

16. Kompetanse
Barneverntjenesten har gjennomført en kartlegging av de ansattes kompetanse. De aller fleste, unntatt de kontorfaglige,
som er ansatt i barneverntjenesten er enten utdannet sosionom eller barnevernspedagog. Det finnes noen unntak som
bl.a. psykolog, pedagog og spesialpedagog. Enkelte ansatte har master i sosialt arbeid, psykisk helsearbeid, helse- og
sosialinformatikk, pedagogikk, samfunnsplanlegging, barnevern og ledelse.
Noen ansatte har videreutdanning innen følgende fagområder; veiledning, rus, psykisk helse for barn og unge, vold
og overgrep, sped- og småbarns psykiske helse, ulike typer endrings- og kartleggingsmetodikk, flerkulturelt arbeid,
traumebevisst omsorg, systemisk familieterapi og fosterhjemsarbeid.
Utfordring
Det er en ledelsesutfordring å sikre fagutvikling på et forsvarlig nivå. Det er viktig å ha trygge ansatte i tjenesten.
Kompetanse bidrar også til å skape trygghet.
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17. Saksgangen i en barnevernsak
Melding/søknad
mottas og registreres

Råd/veiledning og
henlegge
Meldingen gjennomgås
og beslutning tas
Henleggelse

Ytterligere informasjon fra melder,
samt eget arkiv. Etter vurdering
også den meldingen retter seg
mot.

Alltid skriftlig tilbakemeldin
til melder
Hasteflytting

Undersøkelse

Kontakt med barnet og familien.
Kontakt med samarbeidspartnere.
Plan for arbeidet.

Henleggelse

Råd/
veiledning

Skriftlig tilbakemelding til
off. melder om at us er
gjennomført, og utfall:
henleggelse eller tiltak

Vedtak med tiltaksplan

Etablering/fornyelse av tiltak
Avslutning av tiltak

Oppfølging. Evaluering
av tiltak hver tredje
måned.
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18. Bekymringsmeldinger
Barneverntjenesten for Kristiansands regionen har mottatt følgende bekymringsmeldinger:
2016

Pr. nov. 2017

Kristiansand

984

981

Søgne

124

136

Songdalen

124

102

Lillesand

155

126

Birkenes

75

63

Den store majoriteten av meldinger kommer fra skole, politi, foreldre og helsevesen. Noen få meldinger er anonyme.
Meldinger omhandler bekymring for manglende foreldreferdigheter, foreldres psykiske problemer, vold i hjemmet,
foreldrekonflikter, rusmisbruk og bekymring for barns fungering.
Etter landsomfattende tilsyn 2015/16 har myndighetskravene for gjennomgang av meldinger blitt endret.
Barneverntjenesten kan ikke henlegge meldinger fra foreldre, barn eller fra offentlig instanser. Disse må
undersøkes videre.
Det er størst økning i bekymringsmeldinger knyttet til vold i nære relasjoner. I 2016 var det 26% av meldingene.
I 2017 var dette 37% . Forklaringen kan være at det er stort fokus på vold i nære relasjoner. Det har vært økt innsats
nasjonalt på å høyne kompetansen til ansatte på skole, helse, barnehage og andre offentlig instanser, slik at de i
større grad oppdager og melder fra når de er bekymret for mistanke om vold i nære relasjoner.

Utfordring
Barneverntjenesten mottar ca. 1500 meldinger i året. Formalkravene til gjennomgang av meldinger samt kravet om
at meldinger skal undersøkes er svært ressurskrevende.
Halvparten av undersøkelsene henlegges uten tiltak stort sett fordi barneverntjenesten vurderer at det ikke er
grunnlag for å iverksette hjelpetiltak.
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19. Undersøkelser
Undersøkelsesarbeidet skal gjennomføres i løpet av 3 måneder. Innholdet i bekymringsmeldingene danner utgangspunkt
for hvordan man gjennomfører en undersøkelse. Undersøkelsen skal ikke gjøres mer omfattende enn det er grunnlag for i
henhold til meldingen.
Forsvarlighetskravet krever at det skal gjennomføres samtaler med barnet, foreldrene, samarbeidsinstanser,
observasjoner og innhenting av opplysninger. Kravet til dokumentasjon er omfattende, men svært viktig.
Det er gjennomført flere kompetansehevende tiltak for å bidra til at ansatte kan ta i bruk ulike metoder for å gjennomføre
undersøkelser.

Utfordring
Mye av ressursene i barneverntjenesten brukes til å undersøke og dokumentere. Dette kan gå på bekostning av tid til
å følge opp hjelpetiltak til de mest utsatte og sårbare barna.
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20. Hjelpetiltak
Barneverntjenestens tiltak kan deles i to kategorier,
tiltak i og utenfor hjemmet (tiltak utenfor hjemmet
beskrives under fosterhjemsarbeid).

De ansatte som jobber med undersøkelse og tiltaksarbeid
har i snitt ca. 15–17 barn de har ansvar for. I tillegg har de
delansvar for tilsvarende mengde barn.

Det er til enhver tid ca. 650 barn som mottar hjelpetiltak
(i hjemmet) i barneverntjenesten for Kristiansandsregionen.

For å sikre at oppfølgingen av barn med hjelpetiltak er
forsvarlig, har barneverntjenesten utarbeidet en sjekkliste
som leveres kvartalsvis til avdelingsleder. Sjekklisten
inneholder arbeidsoppgaver som kontaktpersoner må
gjennomføre i alle tiltakssaker for at tjenesten skal være
faglig forsvarlig og i henhold til Lov om barneverntjenester.
De ansatte får en prosentvis måloppnåelse for hvert
kvartal. Arbeidsoppgavene er som følger:

Tradisjonelt har barneverntjenesten tilbudt kompenserende
tiltak og ikke endrende tiltak. De tradisjonelle hjelpetiltakene
har vært besøkshjem, støttekontakt, økonomisk hjelp,
barnehage, SFO og støtte til fritidsaktiviteter. Disse tiltakene har ofte ikke ført til endringer i familien.
Endringstiltakene som barneverntjenesten nå tilbyr er
i form av ulike foreldreveiledningsprogram. Familie- og
nettverksbaserte programmer og familieråd er viktige
endrende tiltak.
Tiltak i hjemmet er tiltak for å endre en situasjon hvor
omsorgsforholdene er svake eller at adferden til barna er
svært krevende. Det er ikke mulig å få til slike endringer
på kort tid. Omsorgspersonene må ofte endre måten de
agerer og reagerer på ovenfor sin barn.
Alle kommunene har gratis kjernetid og gradering av
betalingssatser i forhold til barnehage. Dette er ofte et
svært viktig tiltak for barn som bor og lever med en svak
omsorgssituasjon. Kristiansand kommune innførte
gradert betalingssats på SFO, noe som også er et svært
viktig tiltak for barn som lever under slike forhold.

•
•
•
•
•

hjemmebesøk
samtaler med foreldre
samtale med barn
evaluering av tiltakene i barnets plan
utarbeide en ny barnets plan

Denne nye rutinen ble innført januar 2017. Vi ser at
tjenesten totalt sett har hatt en positiv utvikling i løpet av
året. Alle avdelinger med unntak av Søgne/Songdalen og
Vest har en økning utover året. Når det gjelder Søgne/
Songdalen er det satt inn store tiltak for å snu utviklingen
og for å nå de nevnte lovkrav. Resultatet for den enkelte
avdeling vil kunne påvirkes av blant annet sykefravær, store
saksmengder og krevende saker.

Det viktigste verktøyet vi har i arbeid med familier er
relasjonsarbeid. Det er også viktig at barn/unge og deres
foreldre blir så trygge på den barnevernansatte at det er
mulig å arbeide med endringstiltak i hjemmet gjennom
ulik innsats og metoder.
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Oversikt over måloppnåelse pr. avdeling for 2017:
1 kvartal

2 kvartal 3 kvartal

Lillesand/Birkenes

69 %

81 %

88 %

Øst

45 %

80 %

83 %

Vest

89 %

77 %

87 %

Sentrum

81 %

77 %

84 %

Søgne/Songdalen

83 %

75 %

60 %

Ungdom

68 %

80 %

97 %

Fosterhjem

100 %

100 %

100 %

Det vil bli utarbeidet sjekklister for tiltaksavdelingen for
2018. Alle avdelinger har stort fokus på å sikre lovkrav.

Utfordring
Det er satt inn mye ressurser både nasjonalt og
lokalt i forhold til at, skole, barnehage, psykisk
helse, politi, barnehuset osv. kan avdekke mulig
omsorgssvikt. Det er ikke satt inn tilsvarende
innsats og ressurser ift behandling/endring av
hjemmeforholdene. Endringsarbeid tar ofte svært
lang tid og er krevende både for kontaktperson og
familiene.

20.1 Familieråd

Et familieråd er et møte mellom familiens private nettverk
og barneverntjenesten. Målet er å komme fram til en plan
som skal bedre familiens, og da spesielt barnets situasjon.
Familieråd gir barnet og familien større innflytelse i eget
liv og hjelpen de får fra barneverntjenesten. Familieråd
styrker brukernes innflytelse og bidrar til å gi informasjon,
mobilisere ressurser og skape åpenhet om innsats og
ansvarsfordeling.
I de siste 3 årene har barneverntjenesten for
Kristiansandsregionen hatt gjennomsnittlig 15 familieråd i året. Gjennom økt fokus og bruk av ressurser på
implementering har man t.o.m. oktober 2017,
hatt ca. 37 familieråd.

Utfordring
Barneverntjenesten for Kristiansandsregionen ønsker
å avholde familieråd i flere familier. Det gjenstår
avklaringer knyttet til arbeidstid for den ansatte for å
få til en ønsket utvikling.

Man kan ikke ta imot hjelp uten at det er etablert
et tillitsforhold. Det betyr at det må settes av tid til
relasjonsbygging.

Utfordring
Barneverntjenesten for Kristiansandsregionen
klarer ikke å gi alle barn den lovpålagte
oppfølgingen de har krav på.
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21. Tiltaksavdelingen
Tiltaksavdelingen ble opprettet høsten 2014 med det formål gi bedre tjenester til familier. En egen tiltaksavdeling vil
også begrense bruken av andre private aktører.
Avdelingen kjennetegnes av en systematisk og helhetlig tilnærming til barn og foreldre, med fokus på å få frem den
iboende foreldrekraften. Et av modellens sentrale prinsipper er ukentlig veiledning som innebærer kompetanseheving
og kvalitetssikring. Brøseths sinnemestringsmodell (kognitivt basert gruppebehandling for mennesker med sinne og
voldsproblemer) og Marthe-Meo terapi (veiledningsmetode for å veilede foreldre i samspill med mindre barn) har vist
seg å være gode metoder for veiledning av foreldre.
Tiltaksavdelingen skal evalueres i løpet av våren 2018.

22. Tiltak utenfor hjemmet
– fosterhjem og institusjon
Når barn flytter ut fra hjemmet har barneverntjenesten overtatt omsorgen midlertidig eller permanent og de flyttes enten
i fosterhjem eller til institusjon.
Barneverntjenesten har ca. 300 barn som har tiltak utenfor hjemmet.
Barn som flyttes i fosterhjem har lovfestet krav på minimum 4 oppfølgingsbesøk og 4 tilsynsbesøk pr år. Det tilstrebes
at barn skal bo i nærheten av sitt nettverk.
Ansatte i fosterhjemsavdelingen har 25 stillingshjemler og har i snitt 15 barn som de følger opp.
Barneverntjenesten for Kristiansandsregionen oppfyller lovkravene som gjelder ved oppfølging i fosterhjem fullt ut.
Totalt for alle fem kommunene har det vært 21 utilsiktede flyttinger fra fosterhjem siden etablering av felles
barneverntjeneste i januar 2016. 7 av disse skjedde på bakgrunn av barneverntjenestens oppsigelse av fosterhjemmet.
De øvrige har vært etter fosterforeldrenes initiativ.
Det er et noe høyt tall og det er satt inn ressurser for å forhindre nye utilsiktede flyttinger. Blant annet ved at
ansatte ikke har mer enn15 barn de følger opp. Forskning og klinisk erfaring viser at veiledning og tilgjengelighet fra
barneverntjenesten er de to viktigste faktorer for at fosterhjem klarer i står i de ulike utfordringer de har.

KVALITETSMELDING – BARNEVERNTJENESTEN I KRISTIANSANDSREGIONEN | 31

23. Fagutvikling
Ved etableringen av den interkommunale
barneverntjeneste åpnet det seg muligheter til å
etablere en intern stab som kunne arbeide med
innovasjonsprosjekter, fagutvikling og internrevisjon.
Dette for å sikre at barneverntjenesten driver forsvarlig
barnevernsarbeid.
Barneverntjenesten utarbeider årlig en tjenesteplan,
hvor hver avdeling beskriver innsats på følgende
fokusområder:
•
•
•
•

lovkrav og forsvarlig kvalitet
arbeidsmiljø
faglige utviklingsmål
samarbeid

Vi har følgende sentrale felles satsningsområder
for hele tjenesten:

23.1 Traumebevisst omsorg

Fra 2015 startet barneverntjenesten
opplæringsprogrammet Traumebevisst Omsorg (TBO)
i samarbeid med Regionalt senter for vold, traumer og
selvmord, Sør. Traumebevisst Omsorg er en forståelsesramme – et verdigrunnlag og et teoretisk ståsted hvor
barn og foreldres handlinger skal forståes ut ifra de
erfaringene de bærer med seg.
Et viktig fundament i TBO er fokuset på gode menneskemøter, noe som samsvarer godt med tjenestens verdier
åpenhet, ydmykhet, kjærlighet og medbestemmelse.
Nou Svik og Svikt avdekket manglende forståelse av årsaker
til symptomer, atferds uttrykk og andre tegn hos barn.

23.2 Mitt liv

Barneverntjenesten for Kristiansandsregionen har deltatt
i mitt liv prosjektet siden 2013, og har via prosjektet forpliktet seg til å følge anbefalingene for en barneverntjeneste
som samarbeider med barn. Barneverntjenesten har lagt
på vei innarbeidet anbefalingene i praksis og rutiner, men
det er fremdeles enkelt-anbefalinger vi må strekke oss mot.
Barneverntjenesten har også egne barnevernproffer (barn
som har erfaring fra å motta hjelp fra barnevernet)

23.3 Tilbakemelding fra barn og unge

Som et ledd i Mitt liv satsningen ønsker barneverntjenesten å innhente informasjon fra barn, ungdom og
voksne om deres tilfredshet med tjenestene de mottar.
Det utvikles derfor et verktøy for spørreundersøkelse eller
tilbakemeldingstjeneste, i form av en brukerundersøkelse/
tilfredshetsmåling. Denne vil bli distribuert digitalt.
Planen er å gjøre en slik måling årlig.
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23.4 Universitetsbarnevern

Kristiansand kommune skal sammen med Universitetet
i Agder (Uia) ta et nasjonalt ansvar for å utvikle kompetente barnevernsarbeidere og en effektiv barneverntjeneste som er i stand til å møte fremtidige utfordringer.
Ved hjelp av et dynamisk og forpliktende samspill mellom
forskning, utdanning og praksis vil vi utvikle en nyskapende
femårig barnevernutdanning der arbeidsplassen som
læringsarena får en betydelig plass i utdanningsløpet.
Barneverntjenesten vil bli en hovedaktør i utvikling av
studentenes praksis, forskning- og utviklingsarbeid,
samt utviklingen av undervisningen. Dette vil innebære
at ansatte er veiledere og mentorer for studentene,
deltar i ferdighetstrening og undervisning og har
ansatte fra UIA på hospitering mm.

Utfordring
Hva er det skadelige for barn:
Kombinasjonen av høyt stress og mangelfull voksenrespons over tid er skadelig for barn. Det er en
utfordring å gi alle barn i våre fem kommuner den
oppfølgingen og behandlingen de har krav på av
mange ulike grunner. Her er kanskje de viktigste;
• Samarbeid med andre instanser, som skole,
barnehage, helsetjenesten både på kommunalt
og statlig nivå
• Prioritere de mest utsatte barna
• Ha mulighet til drive med kompetanseheving

23.5 Akuttprosjektet

Akuttprosjektet er en felles tverretatlig akuttjeneste
for barn og unge gjennom et samarbeid mellom
barneverntjenesten, psykisk helsevern for barn og unge
ved Sørlandet sykehus Helseforetak (SSHF) og Barneungdoms- og familieetaten (Bufetat). Prosjektet startet
opp høsten 2013 og varer fremdeles. Hovedmålet med
prosjektet er å utvikle en samordnet, koordinert og
behovstilpasset tjeneste til barn og unge og deres familier
som har behov for hjelp i akutte kriser. For å oppnå dette
er prosjektet gitt unntak fra reglene om taushetsplikt slik
at tjenestene kan ta direkte kontakt med hverandre for å
arbeide sammen.

23.6 Sped- og småbarn/tidlig intervensjon

Barneverntjenesten i Kristiansand opprettet sped- og
småbarnsteam i 2008 og arbeidet med denne målgruppen
ble prioritert høyt. Tilbakemeldingene fra familiene,
samarbeidspartnere og ansatte er svært gode.
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24. Oppsummering
Gjennom denne kvalitetsmeldingen har en rekke områder blitt belyst.
Oppsummert mener vi å ha god kontroll når det gjelder følgende:
• Svært få fristbrudd på meldinger
• Svært få fristbrudd på undersøkelser
• Få klager
• 100 % måloppnåelse på oppfølgingsbesøk i fosterhjem
• 100 % måloppnåelse på tilsynsbesøk i fosterhjem
• Stort fokus på fagutvikling
• Stort fokus på samarbeid
• Høy grad av leder- og veiledertetthet
• Relativ lav turnover og sykefravær (større utfordringer
i enkelte avdelinger)
Når det gjelder utfordringer må vi ha fokus på følgende:
• Sikre at alle barn får den lovpålagte oppfølgingen de har krav på
• Bedre samarbeid med andre instanser
• Mer trygghet hos ansatte knyttet til taushetsplikten
• Mer tid/ressurser til forebygging og behandling/endringstiltak
• Fokus på differensiering av undersøkelser
• Mer tid/ressurser til relasjonsbygging
• Mer fokus på familieråd
• Arbeid sammen med Universitetet i Agder for å lage en
bedre grunnutdanning
• Fokus på øking av analysekunnskap og bruk av teoretiske verktøy
• Økt kompetanse på flerkulturelt arbeid og kultursensitivitet
Det er utfordrende for barneverntjenesten å være i en situasjon der
man må prioritere de barna som trenger beskyttelse, på bekostning
av de som kunne nytt godt av forebyggende og endrende tiltak.
Ca. 650 barn har til enhver tid behov for hjemmebaserte tiltak fra
barneverntjenesten. Tiltaksavdelingen jobber med de 85 familiene
som er de mest sårbare. Det er stort behov for at flere familier får
den type omfattende hjelpetiltak. Dette er også de mest utfordrende
og kompliserte familiene å hjelpe og det er derfor viktig med
samarbeid med flere instanser.
Som Norges største barneverntjeneste ønsker barneverntjenesten
for Kristiansandsregionen å delta og bidra nasjonalt med
fagutvikling, og forskning.
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