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Saksframlegg
Status i barneverntjenesten - Iverksetting av tiltak for raskt å komme ajour
med barnevernsaker som venter på igangsetting av undersøkelse
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Rådmannens forslag:
Saken legges fram for kommunestyret med slik innstilling:
1. 4 årsverk satt inn som midlertidig styrking av barneverntjenesten med varighet ut mars
2016 forlenges ut året 2016.
2. Ytterligere 50% stilling finansiert av statlige styrkingsmidler økes midlertidig til full stilling
for hele 2016.
3. Finansiering av forlengelse midlertidige stillinger i henhold til punkt 1 og 2 ut 2016,
innarbeides i budsjett for 2016 innenfor tilgjengelige rammer og ressurser.
4. Inntil 2 årsverk som har relevant utdanning og erfaring omdisponeres fra andre
fagavdelinger ved familiesenteret til arbeid med saksbehandling i barnevernet. Hvis 6
måneder omdisponering ikke er tilstrekkelig for å løse de akutte utfordringene med
saksbehandling kan rådmannen forlenge omdisponering utover 6 måneder.
5. Parallelt med styrking av saksbehandlingskapasiteten gjennomfører eksternt
konsulentfirma som allerede er i gang i henhold til tidligere politiske vedtak
gjennomgang av barneverntjenesten.
Kommunestyrets vedtak:
Formannskapets innstilling:

Saksopplysninger:
Bakgrunn
Barneverntjenesten har over tid hatt sterk pågang av nye saker og alvorlighetsgraden i
meldingene gjør at få saker kan henlegges uten tiltak. Dette medfører at saksomfanget har
økt kraftig og tjenesten klarer ikke med nåværende kapasitet å undersøke nye meldinger i
det tempoet som tilfanget av nye saker tilsier.
Fylkesmannen hadde tilsyn med barneverntjenesten i 2010. Avvikene som da ble avdekket
er fortsatt ikke lukket. Fylkesmannen følger kommunen tett. Det er varslet at Fylkesmannen
vil innkalle kommunen til nytt møte i løpet av høsten. Det vil da måtte legges frem statistikk
som viser ytterligere forverring av flere måletall, bl.a. øker antall meldinger på vent til
undersøkelse.
Barneverntjenenesten har blitt styrket med både statlige og kommunale midler gjennom
flere år. Statlige styrkingsmidler har gitt kommunen flere nye årsverk til saksbehandlere
senest styrking med 50% stilling fra sommeren 2015, mens kommunen har omdisponert og
lagt årsverk til tjenesten. Siste styrking var 1,4 årsverk midlertidige saksbehandlerstillinger
som ble vedtatt gjeldende for ett år med virkning fra 1. april 2015. All bruk av innleie fra
privat konsulentbistand på saksbehandling ble avsluttet fra samme dato.
I alt er det nå 14 stillinger innen barneverntjenesten
Rådmannens merknader:
Tjenesten har omorganisert og strammet opp sitt saksbehandlersystem, det er rekruttert
ansatte med riktig kompetanse til alle stillinger. Kommunen får gode tilbakemeldinger på
disse punktene fra Fylkesmannen. Tilfanget av nye saker er likevel så omfattende at
tjenesten fortsatt ikke klarer å overholde saksbehandlerfrister og antall meldinger på vent
har i senere tid økt i motsetning til hva som var tilfelle gjennom sommeren i 2014. Antall
meldinger som kommer inn ligger over sammenliknbare kommuner. Statistikken viser at de
fleste meldingene sendes fra politi, sykehus og barnevernvakta. Meldingene er
gjennomgående av høy alvorlighetsgrad, og få kan derfor henlegges. Barneverntjenesten
prioriterer kontinuerlig hvilke saker det skal åpnes undersøkelse i etter alvorlighetsgrad i
opplysningene som fremkommer av melding. Økning i antall meldinger som blir stående på
vent for undersøkelse, med årsak i saksbehandlerkapasiteten går til å følge opp tiltak i aktive
saker.
Slik situasjonen er i dag vil det ikke være kapasitet til å ivareta de allerede igangsatte
undersøkelsene og tiltakssakene om bemanningen reduseres fra 1.april 2016. Det er
rekruttert erfarne saksbehandlere til de midlertidige stillingene. Det arbeides nå med å
rekruttere også i 50 % stilling gitt fra Fylkesmannen med virkning fra sommeren 2015. Den
eksterne finansieringen gir mulighet for helt årsverk ut 2015 og deretter finansiering av 50%
stilling fra januar 2016.
Omdisponering av personalressurser fra andre avdelinger er en mulighet siden virksomheten
har ansatte med saksbehandlerkompetanse utenfor barneverntjenesten. Dette vil imidlertid
medføre at ventelistene, som også foreligger på de aktuelle avdelingene vil øke, og

innbyggere med behov for disse tjenesten vil måtte vente lenger. Om denne muligheten tas i
bruk anbefales det å avgrense tiltaket i tid for å begrense belastingen på det forebyggende
arbeidet.
Det bør også nevnes at også fra helsesøstertjenesten, barnehager og skoler meldes det om
tilsvarende tendens , dvs. stort og økende antall familier som trenger forsterket støtte og
oppfølging. Risikoforholdene rundt familier i Eidsberg bekreftes av levekårundersøkelser og
folkehelseprofilen. Barneverntjenesten, sammen med det øvrige hjelpeapparatet, blir
symptombærere på dette sammensatte bildet.

Vedlegg:
Barnevern status formannskap 03.09.2015.

