Årsrapport Midt-Agder barnevern 2017
Året 2017 har vært et hektisk år, vi har mottatt 9% flere bekymringsmeldinger enn fjoråret, fra 283 til 302
bekymringsmeldinger.
Fordelingen mellom de tre kommunene viser er en økning i Iveland på hele 64%. Vi mottok i Iveland 25
bekymringsmeldinger sammenlignet med 16 året før, samtidig ser vi at henleggelsesprosenten i Iveland i
2017 er på 36%, det betyr at vi har hatt 16 undersøkelser i 2017, som viser til samme antall som i 2016.
I Evje og Hornnes har antall meldinger gått ned med 9%, fra 82 til 75. Henleggelses prosenten ligger på 20
%. I Vennesla har vi økt bekymringsmeldinger med 9%, fra 185 til 202, henleggelsesprosenten er på 11%.
Pr. 31-12-17 hadde vi 188 barn i tiltak, 58 barn som er plassert i fosterhjem, 9 barn fra Evje og Hornnes og
39 barn fra Vennesla. 5 barn bor på institusjon, alle barna kommer fra Vennesla. I tillegg tilbyr vi ettervern
til 25 ungdommer over 18 år, 2 fra Evje og Hornnes og 23 fra Vennesla. Praksisen vår er at dersom
ungdom ikke ønsker tiltak fra barneverntjenesten etter fylt 18 år, henlegger vi saken, men vi informerer
ungdommen at tar kontakt med dem igjen etter ca 6 mnd. For å tilby ettervern. Dette fordi overgangen til
voksenlivet er tøffere en mange unge tror.
Året har i tillegg vært utfordrende i forhold til bemanningskabalen da vi har hatt en del sykemeldinger,
spesielt i siste halvår. Det har ført til at noen familier har måtte vente lengre på å få en saksbehandler en
det vi har ønsket.
Vi har hatt flere barn som vi har måttet ta omsorgen for i 2017, noen er plassert frivillig, og andre har vi
måtte gå rettens vei for å overta omsorgen. I tillegg jobber vi med to tilbakeføringer. Vi har familier der vi
har satt inn omfattende tiltak i hjemmet dette året for å unngå plassering, dette for å sikre barna god
omsorg, vi mener dette er godt barnevern.
Det har vært flere møter i 2017 med politiet, statens Barnehus, Fylkesmannen og alle barnevernledere i
Agder. Fokuset har vært på saker som barnevernet har anmeldt til politiet og saker som
barneverntjenesten ikke har anmeldt. Det råder en uenighet mellom politi og barneverntjenestene, da
politiet mener barneverntjenesten anmelder for få saker, samtidig viser vårt lovverk at vi først og fremst
skal jobbe for å avverge at barn lever med vold og omsorgssvikt, og ikke først og fremst anmelde.
Fylkesmannen støtter barneverntjenestenes praksis. Dette har også vært et stort fokus i Midt-Agder
barnevnertjeneste dette året, og det jobbes hele tiden med å forbedre våre rutiner. Vi har god og jevnlig
kontakt med Fylkesmannen, dersom vi er i tvil om ulike problemstillinger er veien kort for å be om råd.
Fokuset i 2017 har vært på god saksbehandling, gode journalnotater fortløpende og rapportering. Til tross
for et krevende år så skårer vi svært høyt på rapportering som måler lovkravene. Siste kvartal viser til en
skårprosent på 99%.

