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1. Innledning

1. 1 Bakgrunn

Kommunesamarbeidet i Midt - Finnmark mellom kommunene Porsanger, Nordkapp,

Lebesby og Gamvik er forankret i Grunnavtale om kommunesamarbeidet i Midt - Finnmark .

De fire kommunene utgjør en fast kommuneregion som samarbeider om utvikling og

samfunnsutvikling , og kommunal tjenesteproduksjon på utvalgte områder. I

målsettingene for samarbeidsavtalen er interkommunalt samarbeid nevn t særskilt;

Interkommunalt samarbeid skal vurderes som kommunenes førstevalg ved organisering av

smale kompetansekrevende velferdstjenester som barnevern, NAV og andre sosialtjenester,

spesialiserte helsetjenester og tilsvarende oppgaver innenfor oppveksts ektoren og teknisk

sektor (Grunnavtale for Midt - Finnmark).

Det ble etablert en arbeidsgruppe som utarbeidet en rapport (vedlegg 1) med beskrivelse

av sterke og svake sider ved barnevernstjenesten i de fire kommune ne i dag, hvilke

muligheter og samarbeidsområder et vertskommunesamarbeid kan gi , og til slutt noen

utfordringer som må tas hensyn til i planleggingen av en vertskommuneløsning.

Kommunesamarbeidet utlyste våren 2021 en anbudskonkurranse for bistand i prosessen.

KS Konsu lent ble tildelt oppdraget.

1. 2 Oppdragsteam fra KS Konsulent

I s ammensetningen av teamet har KSK vektlagt solid kjennskap og erfaring fra barnevern -

og opp vekstfeltet , er f aring fra tilsvarende oppdrag i kommunal sektor og relevant erfaring

fra økonomisk analyse. Nedenfor presenteres rådgiverne som har vært involvert i

oppdraget.



KSK - rapport nr . 12 /2021 5

Bettina Nordahl (prosjektleder) er seniorrådgiver og jobber med

ledelse og organisasjonsutvikling. Hun er en del av KSK sitt

kompetanseteam rettet mot oppvekstfeltet, og har særlig fokus på

koordinering av tjenester for barn og unge, tjenesteutvikling for

dagens og framtidens behov, innovasjon, bærekraft og medvirkning.

Hun har j obbet med samorganisering av tjenester for barn og unge og

har lang erfaring i forhold til barnevern/sårbare barn.

Robert Rognli er fagansvarlig for oppvekst i KSK. Han jobber med

utvikling innen oppvekstfeltet i kommuner og fylkeskommuner. Han

er en de l av KSK sitt kompetanseteam rettet mot skole og

barnehage. Oppdrag går i spennet fra å utvikle den gode barnehage -

og skoleeierrollen, læring i organisasjoner og det bevisste

lederskapet. Lederutvikling, digitalisering og samhandling på tvers

av tjenester er andre felt han er opptatt av .

Erlend Nordby j obber med økonomianalyser,

tjenestesteanalyser, effektivitetsanalyser, og med å omsette dette

kunnskapsgrunnlaget til mer effektiv og bærekraftig styring.

Erlend har 19 års erfaring med analyse, utredning og rådgivning

fra kommunal, statlig og privat sektor. Han er særlig interessert i å

styrke grunnlaget for effektiv ressursbruk og tjenesteutvikling.
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1. 3 Prosjektmandat

I utlysningen av konkurransen ble det vektlagt følgende; B istand til å utvikle et

interkommunalt samarbeid mellom kommunene Gamvik, Lebesby, Porsanger og

Nordkapp i forhold til barneverntjenestetilbudet i kommunene. Målet er å utvikle

strukturer for robuste barneverntjenester som gir alle barn, unge og familier i de fire

kom munene tjenester av høy faglig kvalitet. En ser for seg en felles organisering av

tjenestene, med lokasjon i de fire kommunene. Det er videre tenkt at det skal være en

felles barnevernleder . Det ble gjennomført et oppstartsmøte 03 . juni 202 1 . I etterkant a v

dette ble det utarbeidet e t prosjektmandat med prosjektbeskrivelse (vedlegg 2 ).

Det ble i den innledende fasen gjennomført en risikovurdering sammen med

prosjektgruppen (vedlegg 2 ). Den viste at områder som manglende politisk forankring,

mangelfullt kunnskapsgrunnlag og sårbarhet i forhold til eksempelvis tidspress v ar

s pesielt viktig å sikre i utredningsperioden.

1. 4 Metodikk

I utredningen har KSK gjennomført dokumentstudier , kvantitativ analyse og kvalitative

intervjuer . KS ’ Veikart for tjenesteinnovasjon1 har sikret en metodisk tilnærming til

sentrale faser for gevinstrealiseringsarbeid. Vi viser til kap. 2 for utfyllende informasjon om

hvilke dokumenter som er benyttet som et kunnskapsgrunnla g for utredningen.

KSK har gjennom utredningen belyst hvordan en interkommunal barnevernstjeneste kan

bidra til å heve kvaliteten i tjenesten og hvordan ressursene kan brukes bedre enn i dag.

For å forstå kvalitet basert på lokale behov og forutsetninger har KSK lagt stor vekt på å

1 https://www.ks.no/fagomrader/innovasjon/innovasjonsledelse/veikart - for - tjenesteinnovasjon/

https://www.ks.no/fagomrader/innovasjon/innovasjonsledelse/veikart-for-tjenesteinnovasjon/
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søke kunnskap gjennom intervjuer. Intervjuene ble gjennomført med ledere og ansatte i

barnevernstjenesten e i de fire kommu n ene, samarbeidstjenestene og prosjektledelsen.

E ksem pler på samarbeidstjenester som deltok i intervjuer er skole, barnehage , PP D ,

helsetjenester for barn og unge og politikontakt for Gamvik, Lebesby og Porsanger .

Gjennom erfaring vet vi at disse stemmene og den kollektive innsikten er avgjørende for å

belys e problemstillingen grundig. Samtidig gir det gode muligheter for en styrkebasert

tilnærming der vi kan utvikle fremtidens løsninger ved å bygge på de kvaliteter som er i

tjenestene i dag.

Det ble benyttet kvalitativt semistrukturert gruppeintervju som metode. Dette er en

metode som egner seg godt til å innhente dybdekunnskap om hvordan noe oppfattes eller

vurderes, og som etter vår vurdering er et nødvendig tillegg til annen datainnsamling.

I nterv juguide (vedlegg 3 ), og informasjonsskriv til informantene (vedlegg 4 og 5 ) ble sendt

deltakerne om lag en uke før gjennomføringen. I ntervjuene ble gjennomført i den enkelte

kommune i perioden 16. til 20. august. Videre ble det gjennomført en samling med alle

ansatte i de fire barneverntjenestene 9. til 10. november hvor tema var hvordan skape en

interkommunal tjeneste som gir både tjenester av høy kvalitet og et godt arbeidsmiljø.

Innspill gitt i samlingen er dokumentert, og vil være et nyt tige bidrag i det videre arbeidet.

Den kvanti t ative analyser er basert på KOSTRA data som kommunene har rapportert til

KOSTRA for regnskapsåret 2020. Vår erfaring er at kvaliteten på KOSTRA tallene begynner

å bli svært gode. Erfaringsmessig er det likevel noe feilrapportering og KSK har ikke

kvalitetssikret dataene som kommunene har rapportert . Dette betyr at dersom

kommunene har rapportert feil inn til KOSTRA vil også de n kvanti t ative analysen

inneholde disse feilene. Kommunene må selv kvalitetssikre at KOSTRA rapporteringen er

gjort riktig. Gjennom samtaler er vi gjort klar over at det f. eks var en feilføring i KOSTRA

tallene i Gamvik kommune i 2020.
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Gjennom utredninge n har KS Konsulent gjennomført underveismøter med prosjektgruppe

og styringsgruppe for Midt - Finnmark kommunesamarbeidet , og hatt møter med leder for

koordinering av IKT samarbeidet i Midt - Finnmark. Møtene har hatt en viktig koordinerende

funksjon, og har gitt verdifulle innspill til utredningen.

2. Lovverket, kunnskapsgrunnlag og nasjonale føringer

2.1 Kommuneloven

Vertskommunesamarbeid er regulert i kommuneloven §20 - 1.

En kommune kan overlate utførelsen av lovpålagte oppgaver og delegere myndighet til å

treffe enkeltvedtak eller vedta forskrift til en vertskommune etter reglene i dette kapitlet, så

langt annen lovgivning ikke er til hinder for det.

Den vanligste formen for vertskommune s amarbeid er administrativt

vertskommunesamarbeid iht. § 20 - 2.

En kommune (samarbeidskommune) kan avtale med en annen kommune (vertskommune)

at vertskommunen skal utføre oppgaver og treffe vedtak i saker som ikke har prinsipiell

betydning.

§ 20 - 2 annet ledd regulerer hvordan en slik delegering av myndighet gjennomføres;

Kommunestyret eller fylkestinget delegerer selv myndighet til å treffe vedtak som er nevnt i

første ledd, ved å instruere kommunedirektøren i egen kommune eller fylkeskommune om å

delegere myndigheten til kommunedirektøren i vertskommunen.

§ 20 - 2 fjerde ledd gir den enkelte samarbeids kommune anledning til å instruere

vertskommunen i enkeltsaker som kun gjelder samarbeidskommunen eller dens

innbyggere.
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En samarbeidskommune kan gi vertskommunen instruks om hvordan den delegerte

myndigheten skal utøves i saker som bare gjelder samarbeidskommunen eller dens

innbyggere.

§20 - 3 åpner opp for at kommuner som deltar i et vertskommunesamarbeid kan opprette

en felles, folkevalgt nemd i vertskommunen. Deltak erkommunene kan gi nemda

myndighet til å treffe vedtak i alle typer saker hvis ikke annet følger av lov.

Krav til samarbeidsavtale reguleres i §20 - 4.

Når e t vertskommunesamarbeid opprettes, skal det inngås en skriftlig samarbeidsavta le

mellom deltakerne i vertskommunesam a rbeidet . Det enkelte kommunestyre skal selv vedta

samarbeidsav talen og endringer som gjelder i tredje og fjerde ledd.

Samarbeidsavtalen skal inneholde bestemmelser om ;

a) deltakerne i samarbeidet

b) hvem av deltakerne som er vertskommune

c) hvilke oppgaver og hvilken myndighet som skal legges til vertskommunen

d) når oppgaver og myndighet skal overføres

e) hvilke av vertskommunens vedtak deltakerne skal underrettes om

f) hvordan det økonomiske oppgjøret mellom samarbeidskommunene og

vertskommunen skal foregå

g) hvordan deltakerne kan tre ut av samarbeidet

h) hvordan samarbeidet skal oppløses

i) annet som etter lov skal fastsettes i avtale.
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2.2 Det handler om Norge (N OU 2020:15 2 )

Utredning en omhandler konsekvenser av demografiendringer i distriktene. I rapporten

drøftes fordeler og ulemper i valget mellom desentralisering av tjenester og økt

rekkevidde for tjenester.

Med en forutsetning om at kvaliteten på tjenesten er lik , er det vanskelig å finne

prinsipielle argumenter mot kortreiste tjenester. Nærhet er et gode, mens lang reisevei er

uønsket. Lokalisering handler om mer enn tilgang, og bør også ses i forhold til jobber,

inntektsmuligheter og samfunnsu tvikling lokalt.

Trenden i Norge de siste tiårene viser at mange tjenestetilbud i distriktene sentraliseres,

men at det samtidig jobbes for at det blir enklere å nå eller bli nådd av tilbudene. Det skjer

altså en gradvis regionsforstørrelse. Måten vi reis er på, og utviklingen av digitale løsninger

har virket fremmende på utviklingen.

Spesialisering er en drivkraft i utviklingen, spesielt innenfor statlige tjenester. Gjennom

spesialisering og større fagmiljøer kan det legges grunnlag for økt kvalitet og

li kebehandling i tjenester. Dette er en oppfatning de ansatte i barnevernstjenestene i Midt -

Finnmark deler, og vi viser til kap. 3.3 der funn fra innsiktsintervjuer presenteres.

2https://www.regjeringen.no/contentassets/3b37c1baa63a46989cb558a65fccf7a1/no/pdfs/nou202020200015000dddpdfs.pdf

«En desentraliseringspolitikk er med andre ord ikke bare en tjenesteforsyningspolitikk, men oppfattes

også som en politikk for lokal samfunnsutvikling. A rgumentene for rekkeviddeøkende strategier – og

underforstått en tilbudsstruktur som innebærer færre og mer sentraliserte tilbudssteder – handler

gjerne om økonomi, mulighetene til å ta ut stordriftsfordeler og muligheten til spesialisering og dermed

økt k valitet. Dermed kommer også mulighetene til å rekruttere og beholde nødvendig kompetanse inn.»

(NOU 2020:15, Det handler om Norge s. 94)

https://www.regjeringen.no/contentassets/3b37c1baa63a46989cb558a65fccf7a1/no/pdfs/nou202020200015000dddpdfs.pdf
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2. 3 Strategisk kommunesamarbeid i Midt - Finnmark

NIVI beskriver i sin rapport fra 20203 at kommunene i Midt - Finnmark er sårbare, med totalt

i underkant av 10.000 innbyggere hvor det er store reiseavstander og spredt

punktbosetting. De geografiske forholdene gjør det vanskelig å se for seg klare politi ske

og demokratiske merverdier ved full kommunesammenslåing. Interkommunalt samarbeid

beskrives som en hovedstrategi for å sikre nødvendige driftskompetanse og

utviklingskompetanse i dagens kommuner.

De fire kommunene deltar i dag i 45 ulike samarbeidso rdninger . D et er kun 7 av disse der

alle fire kommunene deltar , og bare én samarbeidsavtale der kommunene i Midt - Finnmark

er alene om å samarbeide. Grunnavtalen om kommunesamarbeid i Midt - Finnmark (såkalt

blokksamarbeid) legger opp til en fastere struktur og et utvidet samarbeid på flere

områder i årene som kommer. Kommunesamarbeidet kan således utvikles og inneha

elementer av forvaltningsforsøk som f. eks samkommune , eller en balansert

vertskommunemodell som legger opp til at alle delta kerkommuner skal ha minst én

regional funksjon. Det påpeker at løsningene vil avhenge av oppgavenes karakter, behov

for lokal tilstedeværelse, og hvordan digitale løsninger og fagsystemer kan rigges. D enne

utredningen vil ikke ta stilling til blokksamarbei det som helhet , og begrenses til å utrede

hvordan barnevernet kan organiseres på en best mulig måte.

2. 4 Rapport fra arbeidsgruppe n

Rapporten som ble utarbeidet av en arbeidsgruppe av ansatte i barneverntjenesten i de

fire kommunene var ferdig i 202 1 (vedlegg 1) . Den beskriver at barneverntjenestene er

organisert noe ulikt i kommunene. De fleste er organisert under Sektor for helse og

omsorg, mens en b arneverntjeneste (Nordkapp) er organisert under Sektor for oppvekst,

3 http://www.nivianalyse.no/wp - content/uploads/2021/02/NIVI_rapport_2020_1_Midt_Finnmark.pdf

http://www.nivianalyse.no/wp-content/uploads/2021/02/NIVI_rapport_2020_1_Midt_Finnmark.pdf
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velferd og kultur. Lebesby og Gamvik har et interkommunalt samarbeid hvor Gamvik er

vertskommune for Nordkyn barneverntjeneste.

Rapporten beskriver videre at barneverntjenestene har rel ativt lik saksmengde sett i

forhold til folketall i kommunen. Alle tjenestene bruker fagsystemet Familia.

Barnevernsvaktordningen organiseres likt, med en ukes vakt hver fjerde uke. Rapporten

beskriver fordeler og kritiske forutsetninger for et mulig samar beid . Den formidler

avslutningsvis at det stor enighet om å etablere en felles barneverntjeneste i Midt -

Finnmar k.

2. 5 Nasjonale føringer

2.5.1 Barnevernsreformen

Barnevernsreformen skal bidra til å styrke kommunens innsats på det forebyggende

arbeidet og t idlig innsats. Det er et mål at flere barn og unge skal få rett hjelp til rett tid.

Tilbudet til barn og unge skal i større grad tilpasses lokale forhold, og rettsikkerheten til

barn skal bli bedre. Barnevernsreformen beskrives derfor som en oppvekstreform , da

målene i reformen bare kan nås gjennom endringer i hele oppvekstsektoren. Tverrfaglig

samhandling mellom ulike tjenester og nivåer framholdes som sentralt.

Fra 1. januar 2022 innføres en plikt til å samordne kommunens forebyggende

tjenestetilbud ret tet mot barn og familier. Kommunestyret skal selv vedta en plan for det

forebyggende arbeidet (§3 - 1).

«Kommunen skal fremme gode oppvekst vilkår gjennom tiltak for å forebygge at barn og

unge utsettes for omsorgssvikt eller utvikler atferdsvansker. Kommunen skal sørge for å

samordne sitt tjenestetilbud til barn og familier.
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Kommunestyret selv skal vedta en plan for kommunens forebyggende arbeid etter første

ledd. Planen skal beskrive hva som er målene for arbeidet, hvordan arbeidet sk al

organiseres og fordeles mellom etatene i kommunen, og hvordan etatene skal samarbeide.»4

Videre er det innført et krav om årlig rapportering om barnevernet til kommunestyret.

Finansieringsordningene endres, ved at refusjon for fosterhjem avvikles og legges til

kommunerammen. Egenandelene ved bruk av statlige tiltak økes. Det beskrives at det vil

være en toårig overgangsperiode før de økonomiske sidene av reformen fullt ut trer i kraft,

med en gradvis overføring av økonomisk ansvar i perioden fra st at til kommune.

Kommunen får videre et helthetlig ansvar for oppfølging og veiledning av fosterhjem og

det blir endringer i Buf - etats tilbud av hjelpetiltak.

2.5.2 Mer kunnskap – bedre barnevern(2018 - 2024)

Mer kunnskap – bedre barnevern er en kompetanse strateg i for de t kommunale

barnevernet som skal bidra til at barn, unge og familier m øter ansatte med h ø y faglig

kompetanse og tje ne ste r av god kv a litet. Strategien er en del av Barnevernsreform en.

Kommunene skal gjennom denne strategien få bedre muligheter til å bygge opp gode

lokale tjenester og tilbud. Regjeringen skal legge til rette for tettere samarbeid mellom

kommunene, mer ressurser til tjeneste - og tiltaksutvikling og bedre oppfølging av den

enkelte kommun e. Kompetansestrategien skal bidra til en felles faglig plattform for arbeid

i barnevernet. Dette skal skje gjennom kartlegging av barnevernets kompetansebehov,

tydeligere krav til kompetansen i tjenestene og utvikling av et digitalt kvalitetssystem som

sk al gi ansatte faglig støtte i utrednings - og tiltaksarbeid. Eksempler på dette er

tjenestestøtteprogrammet, veiledningsteam og kommunale læringsnettverk.

4 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop. - 133 - l - 2020 2021/id2842271/?ch=28
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I ny lov om bar neverntjenester forslås det å innføre kra v om barn e vernfaglig maste r grad

eller annen relev a n t ut danning på ti ls varende n i vå for ansa t te i b a rneverntje ne sten som

skal utføre kjerneoppgav er. Kr a vene gjelder og s å for l e de r og ste d fortreder for leder .

M asterkravene skal først gjelde fra 2031. Fram til da vil det være en overgangso rd ning der

mas t erkravene kan oppfylles gjennom en ko m binas j o n av utda n nin g og erfa r ing5.

2.5. 3 Stortingsmelding 6 Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap

Meld. St. 6 (2019 – 2020) «Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage,

skole og SFO» ble behandlet i Stortinget 24.04.20. Meldingen, som blant annet følger opp

utvalgsrapportene fra Nordahl og Stoltenberg, legger fram en rekke tiltak for å forbedre

utdanningssystemet og sikre et godt tilpa sset pedagogisk tilbud for alle barn og elever.

Sentrale tiltak som nå er vedtatt innenfor skole ns kontekst handler om å styrke det

tverrfaglige samarbeidet og å sette i gang et varig kompetanseløft på inkluderende praksis

og det spesialpedagogiske feltet for ansatte i skoler og PPT. Det vil være a vgjørende for et

godt opplæringstilbud at de som er tett på eleve ne m å ha kompetanse nok til å fange opp

behovene deres. Som del av dette blir k ompetansekravene til personale som skal yte

spesialpedagogisk bistand skjerpet, slik at de mest sårbare e levene mottar best mulig

hjelp og støtte.

5 https://www.bufdir.no/barnevernskompetanse/

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop. - 133 - l - 20202021/id2842271/?ch=4
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2.5. 4 Mer og bedre samhandling

Barnevernsreformen, Stortingsmelding 6 og Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og

inkluderende praksis gir føringer om at mer og bedre samhandling er en nøkkel til bedre

tjenester for barn og unge.

Det te vil legge føringer for

hvordan en interkommunal

barnevernstjeneste skal

fungere i den enkelte

kommune . De siste årene er

det forsket 6mye på hv ordan

kommuner skal utvikle

helhetlige og koordinerte

tjenester. Det handler i stor

grad om ledelse, at alle

ansatte har en grunnleggende kunnskap om helheten og «de andre» tjenestene , og at det

er gode strukturer som legger til rette for samarbeid og samhandling mellom ansatte og

på tvers av tjenester. En annen viktig føring er at brukeren i langt større grad enn i dag får

med virke i tjenesteutviklingen. I et vertskommune - samarbeid i Midt - Finnmark må det

utvikle s strukturer og samarbeidsformer som ivaretar disse perspektivene i tjenesten

isolert sett, og på en måte som sørger for at barnevernstjenesten blir en god

samarbeidspartner i den enkelte kommune. Dette må særlig hensyntas i videre

planlegging.

6 Ut av blindsonene https://www.forskningsradet.no/SysSiteAssets/publikasjoner/2021/bu - 21 - strategi - ut - av -

blindsonene.pdf

Mind the Gap https://www.fafo.no/images/pub/2020/20756.pdf

Vi må
tenke
nytt

Barnets
stemme

Forpliktende
samhandling

Tidlig innsats
og

forebygging

Kompetanse
nærmere
barnet

https://www.forskningsradet.no/SysSiteAssets/publikasjoner/2021/bu-21-strategi-ut-av-blindsonene.pdf
https://www.forskningsradet.no/SysSiteAssets/publikasjoner/2021/bu-21-strategi-ut-av-blindsonene.pdf
https://www.fafo.no/images/pub/2020/20756.pdf
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3. Muligheter og utfordringer ved en interkommunal
tjeneste

3.1 B eskrivelse av kommunene og dagens organisering og tjenesteprofil

3.1.1 Nordkapp kommune

Nordkapp kommune har 3162 innbyggere, hvorav 16,1 % av befolkningen er under 17 år .

Honningsvåg er administra s jonssenter, med 2 419 innbyggere. Barneverntjenesten har p er

i dag 4 stillinger. Kommunen har tiltakskompetan se i form av familieråd, Art, CosP og ICDP

veiledere.

Beskrivelsen under er hentet fra tidligere henvist dokument utarbeidet av arbeidsgruppen

for interkommunal barnevernstjeneste ;

« Barnevernstjenesten i Nordkapp har hatt mange perioder over mange år med svært vansk elig

bemanningssituasjon. Det har vært en kontinuerlig prosess med å ha kvalifisert personell til å gjennomføre

oppgaver i barnevernstjenesten . Stadig utskifting av ansatte påvirker i stor grad kontinuitet i saker og

kompetanse i tjenesten. Parallelt har d et vært en jevn økning i saksmengde. Kommunestyret vedtok styrking av

barnevernstjenesten med en 100 % stilling i juni 2018. Tjenesten har imidlertid ikke fått noen effekt av økning i

stillingsressurs pga. ustabil bemanning. Over flere perioder har det vært nødvendig å leie kostnadskrevende

konsulenter for å løse primæroppgavene i tjenesten. Den ustabile situasjonen har ført til stadige brudd i

lovpålagte oppgaver, fristoverskridelser og manglende tilsyn - o g oppfølgingsbesøk.

Kompetanse: Generalistmodell krever kompetanse på svært mange ulike felt. Det er krevende for ansatte å

sette seg inn i og opparbeide god kompetanse på alle felt. Stadige utskiftinger fører til at kunnskap forsvinner

og blir også en me rbelastning på de som blir igjen. Det å drifte tjenesten med minimumsbemanning er også en

“stopper” for mulighet og ønske til å ta f. eks. v idereutdanning. »
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F i guren under viser tjenesteprofilen til Nordkapp kommune sammenlignet med KOSTRA

gruppe 3 som Nor dkapp kommune er kategorisert i av SSB. KOSTRA g r uppe 3 er

kommuner med mellom 2000 og 9 999 innbyggere med lav e bund n e kostnader ( moderat

utgiftsbehov ) og høye frie disponible inntekter per innbygger. Analysen er basert på

KOSTRA data for 2020.

Figuren viser at Nordkapp kommune prioriterer b arnevern stjenesten noe høyere enn

gjennomsnittet i KOSTRA gruppen, me d netto driftsutgifter for 2020 som var 1 10 prosent

av KOSTRA gruppen . Dette betyr at Nordkapp kommune bruker 10 prosent mer enn

KOSTRA gjennomsnittet på barnevern , målt i kroner per in nbygger i målgruppen for

tjenesten, som er barn 0 - 17 år bosatt i kommunen . Den høye prioriteringen skyldes at

ko mmunen har vesentlig høye re netto drifts utgifter knyttet til plasserte barn , på 1 38

prosent av KOSTRA gruppen . Samtidig er netto drifts utgifte r til administrasjon av

barnever nstjenesten noe lavere enn KOSTRA gjennomsnittet, og utgiftene til

barn evernstiltak når ba rnet ikke er plassert av barnevernet er bare 54 prosent av

gjennomsnittet i KOSTRA gruppen.

At Nordkapp kommune samlet sett har en høy prioritering av barnevernstjenesten må sees

i sammenheng med at kommunen har et høyt volum med høye dekningsgrader i
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tjenesten . Figuren viser at andelen barn med meldinger er på 153 prosent , ande len barn

med undersøkelser er 13 5 prosent, andel en barn med tiltak som ikke e r plassert er på 158

pros e nt , og andel en av barn som er plassert er på 123 prosent , sett i forhold til

gjennomsnittet i KOSTRA gruppen . Dette betyr at kommunen har 53 prosent høyere andel

barn i målgruppen med meldinger , 35 prosent høyere andel av barn i målgruppen med

undersøkelser , 58 prosent høyere andel med barn i målgruppen med tiltak som ikke er

plasserte , og 23 prosent høyere andel av barn i målgruppen med tiltak som ikke er

plassert .

Figuren viser også enhetskostnadene i tjen e sten, målt ved brutto driftsutgifter per bruker

av barnevernstjenesten . Dette er en indikator som ofte brukes til å måle produktiviteten i

kommunale tjenester . Nordkapp kommune har vesentlig lavere enhetskostnader både på

administrasjon av barnevernstjenes te og på barn som ikke er plasserte , på henholdsvis 78

og 48 prosent av KOSTRA gruppe ns gjennomsnitt . På barn som er plasserte er

enhetskostnadene på nivå med KOSTRA gjennomsnittet.

Disse produktivitets indikatorene sier imidlertid ikke noe om hvorfor enhetskostnadene er

lav e eller høy e . Dette kan ha sammenheng med effektivitet , struktur, kvalitet eller

kos tn adsdrivere som kommunen ikke kan påvirke som for eksempel geografiske

avstander.

Samlet sett har Nordkapp kommune en noe høyere prioritering av barneverns tjeneste n,

dvs . at netto drifts utgifter per innbygger i må l gruppen for tjenesten er høyere enn i

KOSTRA gruppen . Tjenesten har også et høyt vo lum med en høyere andel barn med

melding, undersøkelse r , hjelpetiltak og plasseringer enn gjennomsnittet i KOSTRA gruppe

3 . Barneve rns tjenesten har imidlertid relativt lave enhetskostnader (høy produktivitet) i

forhold til gjennomsnittet i KOSTRA gruppe 3 .
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3.1.2 Porsanger kommune

Porsanger kommune har 3998 i nnbyggere, hvorav 16,9 % er under 17 år. Lakselv er

administrasjonssenter, med 2301 innbygg e re. Barn e verntjenesten har i dag 5 stillinger, i

tillegg til en merkantil 50% stilling.

Beskrivelsen under er hentet fra tidligere henvist dokument utarbeidet av arbeidsgruppen

for interkommunal barnever nstjeneste;

« Vi har over år erfart ustabil bemanning, i perioder har vi vært en ansatt på jobb og i perioder fullt bemannet.

Det er sårbart med mange saker å følge opp. Vi har i løpet av det siste året (ca . ) gått fra ca . 100 saker å følge

opp til dagens antall som den siste tiden har vært jevnt mellom 50 - 60 saker.

Vi har nå en ny styrke ved at det er ansatt tilsynsførere for barn i fosterhjem. Vi har tidligere hatt lovbrudd på

oppfølging av tilsynsbarn, og ekstra oppfølg ing/ tilsyn av fylkesmannen på dette området - ved at det nå er

ansatt tilsynsførere vil alle tilsynsbarn følges opp iht . lovkrav.

Vi har en sårbarhet ved at den ene stillingen er engasjement på bakgrunn av styrkningsmidler fra

Fylkesmannen. Det er en så rbarhet med at fem ansatte skal ha all kompetanse til å drifte all veiledning og alle

tiltak, både at det vil være flere tiltak vi skal kunne enn ansatte, og dersom en ansatt slutter vil mye

kompetanse og kanskje ett eller flere tiltak forsvinne helt fra k ontoret. Et samarbeid vil kunne sikre

kompetanse, og gi et økt/ b edre mulighet er for, og tilgang på tiltak.

Utfordrende for tjenesten ; Økonomisk vil (barneverns)reformen være vanskelig for Porsanger kommune.

Kost na dene for fosterhjem, institusjoner og tilt ak vil øke i fremtiden. Barneverntjenesten har i dag god

kompetanse på å kreve refusjon fra BUF - etat, og får i 2020 ca 2 millioner i refusjon fra staten.

Refusjonsordningen skal fjernes helt, og midler skal komme som rammeoverføring. »

I likhet med Nordka pp kommune er Porsanger kommune plassert i KOSTRA gruppe 3 , som

er kommuner med mellom 2000 og 9 999 innbyggere med lave bund n e kostnader og høye

frie disponible inntekter per innbygger.

KOSTRA analyse n viser at Porsanger kommunen prioriter te barnevernstjenesten vesentlig

høyere enn gjennom snittet i KOSTRA gruppe 3 i 2020 . Ne tto driftsutgifter for hele

barneverns tjenesten er 1 53 prosent av KOSTRA gruppe n , altså 53 prosent høyere enn

gjennomsnittet i KOSTRA gruppen . På administrasjon av barnevernstjenesten er n etto



KSK - rapport nr . 12 /2021 20

driftsutgifter 1 43 prosent, på til t ak til barn som ikke er plassert er driftsutgiftene 1 79

prosent , og på tiltak til barn som er plassert av barnevernet er utgiftene 1 54 prosent av

gjennomsnittet i KOSTRA gruppen .

Den høye prioriteringen har sammenheng med at Porsanger kommune har høyt volum i

tjenesten med høye dekningsgrader. I forhold til gjennomsnittet i KOSTRA gruppen har

kommunen 150 prosent meldinger, 151 prosent undersøkelser, 109 prosent andel barn

med tiltak uten plassering, og 183 prosent andel barn med tiltak som er plassert. Dette

betyr at Porsanger kommune har 50 prosent høyere andel av barna i målgruppen med

meldinger og 51 prosent høyere andel av barna i målgruppen med undersøkelser enn

KOSTRA gruppen , 9 pros en t høyere andel av barn i målgruppen med tiltak uten plassering ,

og hele 83 pro s ent høyere andel barn i målgruppen med tiltak som er plassert enn

gjennomsnittet i KOSTRA gruppen.

Analysen viser at også enhetskostnadene per mottaker av tjenesten er høyere enn

gjennomsnittet i KOSTRA gruppen. Sær l ig gjelder dette for barn som ikke er plassert hvor

kostnadene er 1 67 prosent av KOSTRA gruppen , som er 67 prosent høyere enn

gjennomsnittet . På administrasjon av barnverntjenesten er enhetskostnadene 10 4 prosent

av KOSTRA gruppen , mens enhetskostnadene knyttet til barn som er plasserte e r noe

lavere enn KOSTRA gruppen , på 95 prosent av KOSTRA gruppe ns gjennomsnitt .
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I sum prioriterer Porsanger kommu n en å bruke mer penger på barnevernstjenesten enn

gjennomsnittet i KOSTRA grupp e 3. Kommunen har også et høyt volum på tjenesten. Dette

betyr at kommunen har betydelig høyere andel av barn i målgruppen som er brukere av

tjenesten. Samtidig er enhetskos t nadene per bruker høyere enn i KOSTRA gruppen.

3.1.3 Gamvik kommune

Gamvik kommune har 1 076 innbyggere, hvorav 13,2% er under 17 år. M ehamn er

kommunesenter , me d 761 inn b yggere . Gamvik er vertskommune for barneverntjenesten i

Lebesby kommune – N ordk yn barneverntjeneste . De t er til sammen 4,2 stillinger i

tjenesten.

Beskrivelsen under er hentet fra tidligere henvist dokument utarbeidet av arbeidsgruppen

for interkommunal barnevernstjeneste og gjelder Nordkyn barnevernstjeneste;

Personell: Tjeneste som er fullt bemannet med fagstillinger og dermed mye kompetanse. Styrket med en ekstra

stilling fra 1 november 2020. Tiltaks stilling som videreføres inn i 2021.

Materiell: Hjemmekontorløsning via Norsk helsenett. IKT ved Gamvik konto ret der en ikke har tilgang til

nødvendige løsninger f.eks scanningsfunksjon.

Gamvik kommune: treghet ved innføring av nye digitale løsninger, bl. Annet digi - post/Altinn/nasjonal portal for

bekymringsmeldinger.

Kompetanse: Kommuneøkonomien har noe å si for kompetanseheving. Lebesby kommune har for eksempel

fått innvilget, av Fylkesmannen og KS, deltakelse i Barnevernløftet. Dette til tross for at vertskommunen Gamvik

ikke vil delta, noe som er ett kriteriet for Lebesbys deltakelse.

Figuren under viser t jeneste profilen til Gamvik kommune sammenlignet med KOSTRA

gruppe 15 , som kommunen tilhører. KOSTRA gruppe 15 er kommuner med mellom 500 og

1999 innbygg e re med høye frie disponible inntekter per innbygger.

Figuren viser at Gamvik kommune pri oriterer Barnevernstjenesten svært høyt, både

sammenlignet med KOSTRA gruppe 15 som de er plassert i, og i forhold til de andre

kommunene i Midt - Finnmark. Samlet sett er n etto driftsutgifter til barnevernstjenesten
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nesten 3 ganger så høyt som gjennomsnittet i KOST RA gruppen . Særlig er utgift snivået til

barn med tiltak uten plassering og barn med tiltak som er plasser t høyt , henholdsvis 396

prosent og 325 prosent av gjennomsnittet i KOSTRA gruppe 15 .

Gamvik kommune har også et høyt volum på barnevernstjenesten med svært høye

dekningsgrader både på tiltak til barn som er plassert og tiltak til barn som ikke er

plassert , på henholdsvis 253 og 234 prosent av gjennomsnittet i KOSTRA gruppen. Andel

meldinge r og undersøkelser er imidlertid mer på nivå med KOSTRA gruppen , henho l dsvis

75 prosent og 1 30 prosent av gjennomsnittet i KOSTRA gruppen .

KOSTRA analysen viser at også Gamvik kommune har vese n tlig høyere enhetskostnader til

administrasjon og tiltak til barn som ikke er plassert enn KOSTRA gruppen, på henholdsvis

175 prosent og 184 prosent av gjennomsnittet i KOSTRA gruppen. Enhetskostnadene til

barn som er plassert er imidlertid lav t, på 72 prosent av gjennomsnittet i KOSTRA gruppen.

Samlet sett har Gamvik kommune en svært høy prioritering av barnevernstjenesten og et

høyt volum i tjenesten med høye dekningsgrader . Dette betyr at kommunen

sammenlignet med gjennomsnittet i KOSTRA gr uppe 15 bruker mer per innbygger på

barnevernstjenesten og at det er e n høyere andel av barn i målgruppen som får
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barnevernstjenester. Samtidig er e nhetskostnadene høye på administrasjon og tiltak til

barn som ikke er plasserte , men lave på barn som er plassert , sammenlignet med

gjennomsnittet i KOSTRA gruppen .

3.1.4 Lebesby kommune

Lebesby kommune har 1 256 innbyggere, hvorav 15,9% er under 17 år. Kjøllefjord er

kommunesenter med 892 innbyggere. Lebesby har et vertskommunesamarbeid med

Gamvik kommune, hvor Gamvik er vertskommune . Beskrivelse av Nordkyn

barnevernstjeneste, se punkt 3.1.3.

Figuren under viser tjenesteprofilen til Lebesby kommune sammenlignet med

gjennomsnittet i KOSTRA gruppen. I likhet med Gamvik kommune tilhører Lebesby

kommune KOSTRA gruppe 15 , som er kommuner med mellom 500 og 1999 innbygg ere

med høye frie disponible inntekter per innbygger.

Figuren viser at Lebesby kommune prio riterer barnevernstjenesten h ø yere enn

gjennomsnittet i KOSTRA gruppen. Netto driftsutgifter per innbygger i målgruppen 0 – 17

år er 141 prosent av gjennomsnittet i KOSTRA grupp e 15 , altså 41 prosent høyere. Det et

særlig p å administrasjon av barnevernstjenesten i Lebesby ligger høyt, på 179 prosent av
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KOSTRA gruppen. Netto driftsutgifter til ba r n med tiltak uten plassering er 117 prosent og

utgiftene til barn med tiltak er på 123 prosent av gjennomsnittet i KOSTRA gruppen .

Lebesby kommune har også et høyt volum på barnevernstjenesten med høye

dekningsgrader . Men s andelen meldinger er noe under gjennomsnittet på 95 prosent , er

andelen av barn som undersøkes 165 prosent av gjennomsnittet i KOSTRA gruppen.

Andelen barn med tilt ak som ikke plasser t er hele 243 prosent , mens andelen barn med

tiltak som er plasser t er 105 prosent av gjennomsnittet i KOSTRA gruppen.

Analysen viser at selv om Lebesby har en høy andel barn med undersøkelser og tiltak så er

enhetskostnade ne lavere enn gjennomsnittet i KOSTRA gruppen . Lebesby kommune har

vesentlig lavere enhetskostnader både på administrasjon av barnevernstjeneste , på barn

som ikke er plasserte, og på barn som er plasserte, på henholdsvis 78 , 55 og 76 prosent av

KOSTRA gruppe ns gjennomsnitt.

Samlet sett prioriterer Lebesby kommune barneverns tjenesten høyt og volumet på

tjenesten (dekningsgraden) er høyere enn gjennomsnittet i KOSTRA gruppen med en høy

andel barn som mottar undersøkelse og en svært h øy andel barn med hjelpetiltak uten

plasseringer i forhold til gjennomsnittet i KOSTRA gruppen . Samtidig har kommunen

vesentlig lave re enhetskostnader enn gjennomsnittet i KOSTRA gruppe 15 .

3.1.5 K OSTRA analyse av saks behandling – alle fire tjenestene :

Alle barneverntjenestene jobber etter generalist modellen, det vil si at alle ansatte jobber i

hele saksfeltet – fra melding/undersøkelse, hjelpetiltak til fosterhjem/plasserte barn.

Ansatte er også ressurspersoner ved å være tiltaksper s on for ulike hjelpetiltak til

barn/unge og deres familier.
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KOSTRA analyse viser at barneverntjenestene i

Nordkapp og Porsanger mottar flere

meldinger på barn enn KOSTRA gruppen de er

sammenligne t med . Gamvik ligger noe under

sin KOSTRA - gruppe , mens Lebesby ligger

tilnærmet på samme ni vå som gruppen.

Undersøkelser i barnevernstjenesten skal

gjennomføres innen 3 måneder. Kun i

s ær skilte tilfeller kan denne fristen utvides

til 6 måneder. Overskridelse av disse

fristene regnes som avvik. Høyt tall her viser

at en gjennomfører en stor del av

undersøkelsene innen 3 måneder. K OSTRA analyse viser at Nordkapp og Porsanger ligger

t ett opp til og over sin KOSTRA - gr u ppe på undersøkelser gjennomført innen tre måneder,

mens Lebesby og Gamvik ligger vesentlig under sin KOSTRA - g r uppe. D et viktig å bemerke

at i kommuner med lavt antall saker vil små avvik gi stor e utslag. En fristoverskridelse i en

undersøkelsessak for en familie med flere barn vil eksempelvis gjøre store forskjeller i en

kommune på 1000 innbyggere, men svært liten i en stor bykommune.

I forhold til andelen avsluttende

undersøkelser hvor barnverntjenesten

fatter vedtak om tiltak ligger

barneverntjenestene i Lebesby og Gamvik

vesentlig over sin KOSTRA - gruppe, men

Nordkapp og Porsanger ligger noe under sin

KOSTRA - gruppe.
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Det siste bildet vi har valgt å ta med viser

hvor stor grad tjenestene innfrir kravet om

at det skal være en plan i a lle saker der det

er satt inn tiltak. Tiltaksplan i saker med

hjelpetiltak og omsorgsplan for barn som er

plassert utenfor hjemmet. Begge disse

tallene skal være 100% om en skal oppfyllet

lovkravet. D isse tallene er ikke hentet fra KOSTRA, og Gamvik og Leb esby er d erfor samlet -

Nordkyn barneverntjen e ste.

3.1.6 Oppsummering i forhold oppfyllelse av lovkrav :

KOSTRA analy se viser at a lle tjenestene har avvik på lovkrav , til dels i alvorlig grad . Dette

samstemmer med slik ledere og de ansatte selv beskriver situasjonen, da perioder med

vakante stillinger ha gjort det krevende å innfri alle lovkrav til saksbehandling.

3.2 Hvilke erfaringer er gjort på området?

KS Konsulent tok kontakt med fire barnevernstjenester som skulle gi et grunnlag for å

vurdere styrker og svakheter ved sammenlignbare interkommunale tjenester. Kriterier for

utvelgelse var;

Organisert uten virksomhetsoverdragelse

Geografisk likhet ved å være småkommuner med store avstander

Modeller som i utgangspunktet ikke har en «storebror» tilknyttet 1 - 3 små

kommuner

Vertskommunesamarbeid som er velfungerende

I gjennomgangen lyktes vi ikke å finne tjenester som er organisert uten

virksomhetsoverdragelse. Det var kun 1 av 4 tjenester som svarte på vår henvendelse.
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Vesterålen barnevernstjeneste er ikke innenfor de fire kriteriene vi stilte. Når vi allik e vel

velger å bruke denne tjenesten i en sammenli gning er det med vekt på at det er en

velfungerende tjeneste som har fungert over en viss tid. Videre er tjenesten bestående av

flere små kommuner med relativt store avstander . Vi har vurdert at sammenligningen er

hensiktsmessig . Det skal også legges til a t det å finne tjenester som er helt lik den

tjenesten som kan etableres i Midt - Finnmark neppe er mulig. Det er noen unike

rammebetingelser med særlig vekt på befolkningsgrunnlag og geografi som i kke vi har

klart å finne ved andre tjenester.

3.2.1 Vesterålen barnevernstjeneste

Tjenesten ble etablert i 2012 med 6 eierkommuner. Hovedkontor i Sortland kommune som

er vertskommune for samarbeidet. Det er i dag 37 a nsatte som har oppmøtested i

kommunen de bor i, med unntak av en kommune. Ved vakanse i sti llinger skal rekruttering

gjøres i samme kommune. Alle medarbeidere i tjenesten er ansatt i vertskommunen. Dette

trekkes frem som viktig for utvikling av felles fagsystem og IKT løsninger. Ved oppstart ble

arbeidsavtaler harmonisert . «Beste avtale» ble gjeldende for alle.

Det er utviklet en robust tjeneste med en

ledergruppe på 5 personer og 4 team inklusiv

et ressursteam. De fire teamene ledes av en

avdelingsleder i 100 % stilling med fullt

ansvar for personal, øko nomi, fag og

informasjon. Ressursteam ledes av fagleder

som er stedfortredend e for barnevernsleder.

Det er 1,5 årsverk til mer kantil ressurs. Det er

viktig å merke seg at tjenesten er vesentlig større

enn hva en fremtidig tjeneste i Midt - Finnmark vil bli, og organiseringen av tjenesten må

skaleres i forhold til dette.

Fig. 1 Evaluering av Vesterålen barnevern,
Telemarksforskning 2018
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Organisering av oppgaver er lagt opp slik at alle jobber på t vers i alle kommuner.

Det er et mål at ingen skal ha saker i mer enn tre kommuner. Basert på tidsregistrering i

2018 kom det frem at tjenesten samlet sett bruker 4 årsverk til reise.

Ve st erålen barnevernstjeneste er organisert under oppvekst i Sortland kommune. Med

tanke på tverrfaglig samarbeid er det ønskelig at også helsestasjonen legges under

oppvekst , slik er det ikke i dag. Det er opprettet en r eferansegruppe i hver kommune som

m øter to ganger i året. Møtene er lagt opp som en rapportering og fortløpende drøfting av

tjenesten i den enkelte kommune. Det er i hovedsak kommunalsjef som deltar i

referansegruppemøter. I enkelte to - nivå kommuner er det enhetsleder skole eller

barnehage som sitter i referansegruppen .

Det er et felles fagsystem og IKT løsninger. Vesterålen barnever ns tjeneste benytter samme

fagsystem (Familia) som kommunene i Midt - Finnmark. IKT system et ble i første omgang

plassert utenfor vertskommunen. Det var ikke gunstig med tanke på tilgang til felles

intranettsystem osv.

Når det gjelder økonomi er det vanskelig å sammenligne kommunegrupper i en

vertskommuneordning. Tjenesten ligger under KOSTRA gruppen totalt sett, men det kan

variere fra kommune til kommune. Tjeneste n har r edusert kostnade ne fra 2016 - 2020 med

8 mill . kr. Noe som utgjør en reduksjon på om lag 20 %. Dette forklares blant annet med

færre plasseringer fordi tjenesten har mer kompetanse internt. Sammenslåingen har ført

til at f lere barn får hjelp hjemme , o g t iltaksplaner utarbeides med en måloppnåelse på 96 -

98 % i forhold til frister. Tilbake i 2014 var det 38 % fristbrudd i tjenesten.

Det trekkes frem at det er en bred k ompetanse blant ansatte . Ansatte har ulik kompetanse

og fagmiljøet beskrives som stort. Tjenesten står stødig på egne bein , og det trekkes frem

som en særlig styr k e å ha juridisk kompetanse i tjenesten. Størrelsen i tjenesten gir en

robusthet ved sykdom og fravær ved at det er mange å fordele oppgaver på.
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Det er i dag en bred oppfatning i de seks deltakerkommunene om at vertskommune -

samarbeidet h ar gitt en markant utvikling av tjenesten .

3.2.2 PPD Midt - Finnmark

PPD Midt - Finnmark er et eksempel på en tjeneste som er utviklet over lang tid og har

bidratt til bedre tjenester i regionen. Tjenesten har i dag 6 eierkommuner ; Nordkapp,

Porsanger, Lebesby, Gamvik , Måsøy og Berlevåg.

I innsiktsintervjuene møtte vi ansatte fra ulike deler av tjenesten både med tanke på

fagområder og i hvilken kommune de har sin daglige arbeidsplass. Samlet sett gir de

ansatte en udelt positiv beskrivelse av fordelene en interkommunal tjeneste gir. Det er

særlig vekt på større fagmiljø, bruk av egen ko mpetanse og tilhørighet i et faglig

felle sskap. Videre trekkes det frem at et interkommunalt samarbeid sikre r en likere og mer

rettferdig saksbehandling. Enkelte ansatte uttrykker at det ville være vanskelig å være

ansatt i tjenesten uten det faglige felle sskapet en vertskommuneordning gir. Ansatte er

også enige i at en større tjeneste er avgjørende for å være en attraktiv arbeidsgiver både

med tanke på å beholde og å rekruttere. De ansatte gir uttrykk for at det er en fordel å

være ansatt i vertskommunen.

I intervjuene spurte vi også samarbeidspartnere om hvordan det opplevdes å samarbeide

med PPD. Det var i stor grad en beskrivelse om at samarbeidet fungerer godt , men det var

også stemmer som stilte spørsmål hvorvidt PPD bruker for mye tid på å organiser e seg

selv , og hvorvidt den enkelte deltakerkommune fikk valuta for pengene. Det skal allikevel

understrekes at dette ikke v ar argumenter for å gå tilbake til en kommunal PPT, snarere en

påminnelse om at strukturer for samarbeid er et kontinu e r l ig arbeid .
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Det skal understrekes at de erfaringer med PPD Midt - Finnmark som presenteres i

rapporten er informasjon som er innhentet i kvalitative intervjuer der barnevern har vært

et hovedtema. Antall informanter er begrenset , og f unnene kan med det ikke vektlegges i

for stor grad .

3.3 Funn fra innsiktsintervjuene

3.3.1 Kvalitet

I kommunene er det i dag mange likhetstrekk i utfordringene. Det er svært stor sårbarhet i

alle fire tjenester når det gjelder personell og robusthet med tanke på en stabil

personalgruppe over tid . Ved enkelte tjenester har det ikke til noen tid vært full

bemanning de siste årene , og til tider kritisk lavt. Dette gjenspeiler seg i kvalitet ved at

frister ikke opprettholdes og at det er direkte lovbrudd . For ansatte er dette en stor

belastning i hverdagen, både med tanke på arbeidsbelastning og en følelse av å ikke å

strekke til i arbeidet.

En ytterligere konsekvens er at tid til utviklingsarbeid prioriteres ned. I enkelte av

kommunene er det en erkjennelse om at dette blir en ond sirkel der nødvendige tiltak ikke

gjennomføres . Dette har også gått på bekostning av det forebyggende arbeidet som må

prioriteres ned. Gjennom intervjuene kommer det også tydelig frem at situasjonen slik den

er i dag er at ansattes spisskompetanse ikke kommer til anvendelse. Det er i liten grad tid

til å jobbe systematisk med utviklingsarbeid i tjenesten , og de ansatte vi møter har et

ønske om å kunne bruke egen kompetanse i større grad enn i dag.

«Vi blir brannslukkere, og vår kompetanse og erfaring vises ikke på noen statistikker.»

« Vi har videreutdanning (f. eks COS - P, ICDP) vi per nå ikke får brukt i s æ rlig grad, det

kan bli annerledes i en større tjeneste. »
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På den annen side er det mange dedikerte og dyktige medarbeidere i barnevernstjenesten

i de fire kommunene. Det er tjenester som har lykkes med å snu negative trend er , og de

har mye kompetanse samlet sett. Områder som juridisk kompetanse,

fosterhjemsoppfølging, bruk av familieråd og videreutdanninger innen spesifikke verktøy

er eksempler på kompetanseområder som i større grad kan komme til sin rett i en

sammenslått tjeneste.

Oppsummert er b arnevernstjenestene i Midt - Finnmark slik de er organisert i dag svært

sårbare , og er i liten grad robuste nok til å løse de oppgaver tjenesten er satt til å løse.

Dette skylde s hovedsakelig at tjenestene er små og sårbare , og i stor grad har vært

underbemannet over tid . D ette forklares med sykdom, og at det er utfordrende å

rekruttere ifm. med vakanser. Ansatte har store forventninger til en sammenslått tjeneste

som vil gi et bredere fagmiljø, mulighet til å bruke kompetanse på tvers, og s amarbeid i

krevende saker .

3.3.2 O rganisering

Basert på at det er en bred anerkjennelse om at dagens organisering er sårbar og langt på

vei uforsvarlig , er motivasjonen for et samarbeid innen barnevern høy.

Det er enighet om at tjenesten må ha en felles leder som har vedtaksmyndighet i alle fire

kommuner. Leder av tjenesten må være en del av lederlinjen i den enkelte kommune . Det

er naturlig at leder har kontorsted i vertskommunen, men det er ønskelig at leder er

regelmessig til stede i alle kommunene. Det er videre ønskelig med en avdelingsleder i

hver kommune som har delegert myndighet .

I intervjuene kommer det frem at det er en ulik grad av f orankring hos kommuneledelsen i

de fire kommunene . Det er en forventning om god forankring i den enkelte kommune -

ledelse , og det pekes på som avgjørende for at en interkommunal barnevernstjeneste skal
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kunne fungere godt i den enkelte kommune. Klare linjer og rolleavklaringer i kommunene

må på plass.

Det er videre enighet om at det skal være ansatte i alle kommuner. Det te er viktig for god

lokal funksjonsevne. En slik organisering forutsetter gode m øtestrukturer som ivaretar

faglig samarbeid og felles kulturbygging . Det er ønskelig at et årshjul legger opp til en

blanding av fysiske og digitale møter.

Det er e n forventning om at arbeidsavtaler , lønn og arbeidstid harmoniseres.

I intervjuene kommer det tydelig frem at et felles fagsystem og IKT løsninger er et kritisk

punkt i samarbeidsløsningen. Det er særlig viktig at det settes av nok tid til å utvikle disse

systemene parallelt med at den nye tjenesten etableres. De vi har snakket med mener at

dette punktet er en klar forutsetning for at en tjeneste skal bli vellykket .

En sammenslått tjeneste bør på sikt føre til at fellesoppgaver håndteres av en merkantil

ressurs. Dette trekkes frem s om et godt eksempel på effektivisering av arbeidsoppgavene .

Barne vern vaktordningen bør organiseres på en måte som muliggjør en viss grad av

effektivisering. Responstid er en utfordring uansett , og det bør ses på om en ordning kan

være felles i deler av året. En annen løsning er at to og to kommuner har en felles ordning.

I en større tjeneste kan det være mulig å møte ansatte som ikke ønsker å inngå i

vaktordningen.

Det er en optimisme i innspillene som er gitt knyttet til organisering av en interkommunal

barnevernstjeneste i Midt - Finnmark. Vårt generelle inntrykk er at man fra ledernivået har

« Det er langt viktigere med tilhørighet til en felles tjeneste enn å forbli ansatt i sin

nåværende kommune. »
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noe n flere bekymringer for de utfordringene en sammenslått tjeneste gir. Dette er særlig

knyttet til organisering av ledelse som gir klare avklarte linjer i den enkelte kommune, og

som opprettholder lokalt samarbeid mellom tjenester. Det er avgjørende at IKT løsninger

og fagsystemer fungerer slik at alle ansatte jobber i et felles system . Et siste viktig innspill

på dette området er at det settes av tid og ressurser til å utvikle tjenesten fram til en dato

da tjenesten skal være fullt operativ.

3.3. 3 Barnevernsreformen

I intervjuene kommer det frem at b arnevernsreformen (også kalt o ppvekstreform en) og ny

organisering av barnevernstjenesten bør ses i en sammenheng. Det er behov for

s tøttetjenester som er tettere på pra ksisfeltet , og at det er faste strukturer for

samhandlin g .

Kommunene har i dag ulike strukturer for tverrfaglig samarbeid. Gamvik, Lebesby og

Porsanger har gjennom Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis

satt samhandling på agendaen.

Det trekkes frem at det er et stort potensial for samarbeid mellom barnevernet og de

øvrige t jenestene . Kjennskap til , og strukturer for samarbeid , må på plass. Et samarbeid

må være funksjonelt og oppleves som nyttig for alle parter. Systemrettet arbeid og

tverrfaglighet oppleves som krevende, og en del av løsningen kan være en tilnærming der

sama rbeid mellom barnevernet, PPD og helsetjenesten i større grad foregår ute i skoler og

«Jeg håper at vi kan forene kompetanseløftet, oppvekstreformen og organisering av

tjenester i en helhetlig tilnærming.»

«Vi har en stor jobb å gjøre for å skape tillit til barnevernet i barnehagene. Vi må være

mer ute.»
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barnehager, tett på og i praksisfeltet. En felles forståelse av taushetsplikten trekkes av

flere fram som en viktig avklaring for mer og bedre samhandling.

Oppsummert legges det vekt på at barnevernsreformen legger en sterk føring for hvordan

tjenestene i større grad skal jobbe sammen for å gi gode tjenester som møter barn og

familiers behov på en bedre måte enn i dag. Det trekkes fram at tilnærmingen til ref ormen

må ligge til grunn for annen organisering. En ny tjeneste må organiseres på en måte som

sikrer den tverrfaglige samhandlingen i alle deltakerkommunene. Det argumenteres for en

felles overordnet tilnærming , og at oppfølgingen i den enkelte kommune tilpasse lokale

forhold.

3 . 3 . 4 I KT

Ansatte beskriver i intervjuene at et felles IKT system er en kritisk forutsetning for en

interkommunal tjeneste , både for effektivitet og for å sikre leder nødvendig oversikt og

kontroll. Et felles fagsystem vil si at alle barn med melding/undersøkelse eller tiltak i de

fire kommunene er registrert i et system som alle ansatte har tilgang på, uten

kommuneinndelinger. Det er imidlertid nødvendig å kunne ta økonomiske filuttrekk på

kommunenivå. Dette fordi økonomiske modelle r for kostnadsfordeling som regel legger

opp til at kostnader til tiltak for det enkelte barn skal føres på den kommunen barnet bor i.

Alle barneverntjenestene bruker i dag samme fag system , «Familia».

3.3.5 Den samiske befolkning en

Det framkommer i intervjuene at ansatte i barneverntjenestene har en stor bevis s thet

rundt den samiske befolkning i kommunene i M id t - Finnmark . Ansatte formidler at det er

v i k tig at de har tilstrekkelig kompetanse på samenes s æ regne behov for å sikre

barnevernsfa g lige tjenester av høy kvalitet for dem. Det beskrives eksempelvis at

reindriftssamene forflytter seg mellom kommunene når reinsdyrene flyttes mellom
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vinterbeitet og sommerbeitet. De t er også samiske bofaste barn i disse kommunene som

må tas hensyn til ved utredning og hjelpetiltakstilbudet.

Kunnskap om samiske barns rettigheter, språk og kultur er en viktig forutsetning for at

barnevernstjenesten skal kunne gi de samiske barna og deres familier det tilbud de har

rett til. Nasjonale myndigheter har det overordnede ansvaret for å legge føringer som

sørger for at samiske barns språk og kultur ivaretas innenfor barnevernets omsorg.

Samiske barn har rettigheter regulert i norsk lov og i internasjonale konvensjoner som

stadfester deres rett til å vokse opp i egen kultur og med eget språk. FNs Barnekonvensjon

stadfester samiske barns rett til bruk av eget språk, kultur og religion. De r iblant stadfester

konvensjonens artikkel 20 at det skal tas tilbørlig hensyn til kontinuitet i barnets

oppdragelse, og til barnets etniske, religiøse, kulturelle og språklige bakgrunn ved

omsorgsplassering.

Porsanger kommune er, som den eneste av de fire kommunene , en del av det samiske

språkforvaltnin gsområdet og er således sterkere bundet av språkdelen i sameloven:

« Sameloven sier at samisk og norsk er likeverdige språk, og at de er likestilte i forvaltningsområdet for

samisk språk. Enkelte bestemmelser retter seg særlig mot kommunene, mens andre gj elder også statlige og

regionale myndigheter. Bestemmelsene i samelovens språkregler er minimumskrav.»

3.4 I KT løsninger i en interkommunal tjeneste

IKT samarbeid et i Midt - Finnmark er organisert som et eget samarbeidsområde . KS

Konsulent har jobbet tett med prosjektansvarlig for IKT i utredningsperioden. Vårt

utgangspunkt har vært at det ikke skal gjennomføres en virksomhetsoverdragelse, og at

de tekniske strukturer må ta utgangspun kt i det. Ved siste møte i styrings gruppen ble det

åpnet for at det også kan sees på virksomhetsoverdragelse som en mulighet. Vi har derfor

sett på muligheter og utfordringer v ed begge modellene.



KSK - rapport nr . 12 /2021 36

Slik det ser ut i dag er tilbakemeldingene fra IKT at de s tore leverandørene på fagsystem

som tilbyr tjenester til barnevernet nå går over til skytjenester . Dette gjør at et felles

fagsystem vil være mulig med begge modellene. Konkret vil dette si at Visma Flyt

Barnevern som har lansering til sommeren 2022 vil kunne innfri kravene til et felles

fagsystem ved en interkommunal tjeneste både med og uten virksomhetsoverdragelse .

Et viktig perspektiv er at b arnverntjenestenes fags ystem har uavhengig av strukturendring

behov for oppjustering for å kunne til by framti dsrettete tjenester. Det innbefatter for

eksempel funk s joner som « S var ut» som er en digitalisering av kommun i kasjon/brev og

elektronisk arkiv. Kost n ader til utvikling av dagen fagsystem må derfor ansees om

påregnelig også ved opprettholdelse av dagens modell.

Utover fagsystem er det viktig at den eventuelle nye tjenesten har et funksjonelt

personalsystem som gir leder oversikt og mulighet for oppfølging av den enke l te

arbeidstaker. Ved en vir k s omhetsoverdragelse vil personaloppføl g ing blir samlet i et HRM

system . Ved e t interkommunalt samarbeid uten virksomhetsoverdragelse vil leder , slik det

er i dag , måtte forholde seg til den enkelte kommunens HRM system. Dette gir mindre

overs i kt og er mer arbeidskrevende. Øvrig IKT innsats i et interkomm u nalt samar beid må

derfor re ttes inn m ot f elles løsninger for h å n dt ering av p er s o nal og ressursdata.

Prosjek t leder for IKT s i gn a liserer tyd e lig at det ikke er hensik t smessig å f okusere på

begrens n inger som kan løses t ek n isk. Erfaringsmessig ligger likevel disse løsningene

framme i tid.

For begge løsningene er det ønskelig med en felles mailadresse for alle ansatte. De

kommunen e som i dag har et vertskommunesama rbeid i Midt - Finnmark beskriver

manglende f e lles e - post som et hinder for effektiv i tet og oversikt.
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4. Gevinstkartlegging
KS sitt Veikart for tjenesteinnovasjon forklarer gevinster som noe som skapes når

menne sk er utfører tjenester og arbeidsprosesser på nye måter. Gevinster deles inn i tre

hovedkategorier :

Unngåtte kostnader (f or eksempel bruke færre ressurser på samme oppgave)

Spart tid (f or eks empel å bruke mindre tid på samme oppgaver /effektivisere

arbeidsprosesser)

Økt kvalitet ( kan måles ved bruk av resultatindikatorer og/eller subjektive

vurderinger)

Fasene i gevinstrealisering kan på en enkel måte illustreres slik;

I et gevinstrealiseringsarbeid er gevinstkartlegging første fase . Denne handler om å lage en

oversikt og vurdering av mulige gevinster.



KSK - rapport nr . 12 /2021 38

4.1 Overordnet gevinstkartlegging for en felles barne vern stjeneste i Midt -
Finnmark

Kvalitet i tjenesten

Tema Mulige gevinster

Fagmiljø og tilhørighet Bredere fagmilj ø (samlet kompetanse)

Godt arbeidsmiljø

Økt mestringsklima og trivsel gjennom kompetansemobi l i sering og utvikling

Avlaste hverandre i krevende saker (utenfrablikket)

Kompetanse og kvalitetsutvikling Tid til kom pe tanse , kvalitet - og s trategisk utviklingsarbeid

Utnytte spisskompetanse hos ansatte

Lære av hverandre ( utvikle beste praksis)

Høyere måloppnåelse iht. lovkrav

Bedre tjenester i et brukerperspektiv

Tilgang til spisskom petanse innen aktuelle område r (f. eks juridisk kompetanse)

Samhandli ng En felles tiln æ rming til oppvekstreforme n

Mer helhetlige og koordinerte tjenester i den enkelte kommune

Organisering

Ledelse Et lederteam som kan sette av tid til helhetlig ledelse og kvalitetsutvikling

Team organisering

(opprette f.eks. omsorgsteam,

meldingsteam og tiltaksteam)

Et kvalitetsmessig likere tilbud i alle kommunene

Økt rettssikkerhet for innbyggere

Mer spisset kompetanse i oppgavefordelingen

Økt trivsel og stabilitet ved at ansatte i større grad enn i dag kan jobbe innen

fagområder de har interesse for/kompetanse på

Mindre sårbarhet i tjenesten ved ferie og korte vakanser

Fellesoppgaver Effektivisere drift ved å samle merkantil ressurs i tjenesten

Effektivisere drift ved å etablere eksempelvis felles beredskapshjem

Effektivisere drift ved å fordele ansvar for oppfølging/veiledning av fosterhjem

Samordne barnever nvakt ordningen

Fagsystem og digitale løsninger Sømløse tjenester på tvers av kommuner

Tilgang til de nyeste løsningene

Robuste tjenester Økt robusthet i tjenesten (mindre sårbar ved sykdom/vakanse)

Beholde og rekruttere Bredere fagmilj ø, mulighet for å bruke sin kompetanse på en annen måte og godt og

stabilt arbeidsmiljø fører til at a nsatte blir lenger i tjenesten

Enklere å rekruttere til tjenesten
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4.1.2 Forutsetninger knyttet til gevinstrealisering

Å utvikle tjeneste n på en måte som øker tjenestekvalitet og som sikrer gevinstrealisering

krever god planlegging og oppfølging underveis. Det vil kreve økte ressurser i en

overgangsperiode . Vi anb e faler at barnevernsleder for den nye tjen esten fungerer som

prosjektleder fram til den nye tjenesten er operativ. Det vil gi den ressursen og det fokus et

som er helt nødvendig i denne fasen.

Det er videre svært viktig at stillingsressurser brukes på en måte som skaper mer

robusthet. Det forutsetter at vakanser ut over en viss varighet (f. eks 10 arbeidsdager) skal

løses i den enkelte kommune. Dette for å unngå at ansatte i tjenesten i for stor grad må

dekke opp for hverandre i forbindelse me d sykdom og annet fravær.

God forankring i den enkelte kommuneledelse er helt avgjørende for at arbeidet skal

lykkes. Det er den enkelte kommuneledelse som skal sørge for at den nye tjenesten blir en

integrert del av kommunens tjenestetilbud. Det blir særlig viktig at ledelse - og

rolleavklaringer gjøres kjent for hele organisasjonen. God samhandling forutsetter at

ansatte kjenner til de ulike tjenestene og hvordan tjenesten er organisert og fungerer i det

daglige. Politisk forankring er viktig i alle faser. Det betyr at politisk nivå får god

informasjon i planlegging sfasen , og når tjenesten er operativ. I oppstarten er det

nødvendig at politisk nivå informeres regelmessig .

Samarbeidet med Midt - Finnmark IKT er svært viktig det kommende året. Gode d igitale

løsninger er en helt avgjørende forutsetning for at oppstarten blir god.

Med bakgrunn i den forenkle de gevinstkartleggin gen presentert over er det sannsynlig at

en felles barnevernstjeneste vil gi gevinster i form av høyere kvalitet i tjenesten, unngåtte

kostnader ved å samle fellesoppgaver og samkjøre enkelte deler av tjenestetilbudet . En

effektivisering av enkelte arbeidsprosesser vil kunne spare tid. Ved en eventuell endelig

avgjørelse om å opprette en interkommunal barnevernstjeneste i Midt - Finnmark anbefaler
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vi at det settes av god tid til gevinstplanlegging der gevins t realiseringstiltak konkretiseres,

rutiner for oppfølging og rapportering etableres og roller og ansvar fordeles. Høy grad av

medvirkning er viktig i denne fasen. Gevinster realiseres over tid, og økonomisk effekt bør

ikke tas ut for tidlig. I gevinstrealiseringsarbeid er det ikke uvanlig at selve oppfølgingen og

målingen av hva tiltaken e faktisk medfører uteblir. Vi anbefaler at det tas høyde for å

gjennomføre de ulike fasene med høy kvalitet. Gode rammebetingelser i de kommende

fasene er avgjørende. I kap. 5.6 presenterer vi et forslag til hvordan videre arbeid k an

organiseres .

5. Valg av modell

5.1 Tre scenarier

I det følgende vise s tre ulike former for framtidig organisering av barneverntjenestene i

Midt - Finnmark, vist ved tre scenarier. Det skisseres fordeler og ulemper ved de ulike

alternativer.

5.1. 1 Videreføre dagens ordning

K ommunen e velge r ved dette scenariet å videreføre dagens ordning med selvstendig e

barneverntjeneste r i hver k ommune .

Fordeler:

- Lokal tilknytning hvor ansatte er
en del av kommunens
organisasjon

- Mulighet for tett styringsdialog
mellom tjenste og
administrativ/politisk
kommuneledelse

Ulemper:

- Sårbare tjenester med lav
robusthet mot fravær

- Krevende rekruttering av
kompetanse

- Begrenset fagkompetanse både i
utredning og tiltaksarbeid

- Stor arbeidsbelastning
- Stor fare for avvik og lovbrudd
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5.1. 2 Administrativt vertskommunesamarbeid uten virksomhetsoverdragelse

Ved dette scenariet etableres en interkommunal tjeneste , hvor en komm un e er

vertskommune. D e ansatte opprettholder sine ansettelsesforhold i sine respektive

kommuner. Det ansettes en leder for den nye tjenesten .

5. 1.3 Administrativt vertskommunesamarbeid med virksomhetsoverdragelse

Ved dette scena riet vil det gjennomføres en virksomhetsoverdragelse og

ansettelsesforholdet til alle ansatte i den nye tjenesten overføres til vertskommunen. I

avtalen tydeliggjøres det at den nye tjenesten skal ha fire avdelinger, og at det ikke er

anledning til å overføre personell mellom a vdelingene. Ved avvikling av et arbeidsforhold i

en kommune skal dette erstattes i denne kommunen.

Fordeler:

- Robust fagmiljø
- Bredere kompetanse
- Økt mulighet for spesialisering
- Fleksibel bruk av ressurser
- Mulighet for fag og

organisasjonsutvikling
- Økt struktur og kontroll
- Reduserte avvik og lovbrudd
- Et større arbeidsmiljø
- Nærhet til egen

kommuneorganisasjon, både
administrativ og politisk

Ulemper:

- Krevende kommunikasjon og
rapporteringslinjer

- Uklarhet i forhold til
myndighetsutøvelse

- Mulighet for subkultur som kan
minske opplevelse av å være "en"
tjeneste

- Lite utprøvd modell
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5. 2 Vår anbefaling

Barneverntjenesten har en vikt ig rolle i samfunnet ved at den skal sikre at barn og unge i

risiko både blir oppdaget og ved behov får effekt iv hjelp. Ansatte i barneverntjenesten

møter familier, barn og unge med et bredt spekter av utfordringsområder, og det kreves

skreddersøm i tiltakstilbudet for å bistå dem på gode måter. Tiltakene som iverksettes skal

gi rask og målrettet hjelp, og sikre bar n utviklingsstøttende rammebetingelser. For å

levere barnevernsfaglige tjenester av høy kvalitet kreves det både robuste

rammebetingelser, høy kompetanse, relasjonelle ferdigheter og menneskelig trygghet.

Framtid s rettede barnverntjenesten må legge til rett e for dette, og samtidig evne å

samarbeide tett med andre tjeneste r rundt familiene.

Sm å fagmiljø vil ha utfordringer både med bredde i kompetanse, robusthet og manglende

mulighet for spesialisering. Det er blant de ansatte i alle fire barneverntjenest ene i Midt -

Finnmark i dag et stort ønske om å finne nye strukturer sammen for å bedre kvalitet og

arbeidsforhold.

Fordeler:

- Robust fagmiljø
- Bredere kompetanse
- Økt mulighet for spesialisering
- Fleksibel bruk av ressurser
- Mulighet for fag og

organisasjonsutvikling
- Økt struktur og kontroll
- Reduserte avvik og lovbrudd
- Et større arbeidsmiljø
- Tydelig myndighetsstruktur
- Klare linjer for rapportering/kontroll

og personaloppfølging
- Utprøvd modell andre kommuner

beskriver som hensiktsmessig

Ulemper:

• Økt avstand til administrativ og
politisk ledelse i de kommuner som
ikke har vertskommuneansvar
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Denne analysen viser at det med d agens ordning er omfattende utfordringer med å sikre

både stabilitet blant de ansatte og kvalitet i tjenestetilbudet. Videre er dagens ordning

sårbar i forhold til å kunne m øt e de framtidige kompetansekrav til barneverntjenesten.

Det er nødvendig å legge til rette for en tjeneste som kan ha et aktivt samarbeid med

utdanningsinstitusjonene for å kunne tilby studenter gode prak s isp e rioder med

rekruttering som mål, og legges til rette for at ansatte kan gjennomføre nødvendige

v idereutdanninger.

I forhold til valg av modell er det imidlertid flere områder som må hensyntas.

Kommunesamarbeidet i Midt - Finnmark har balansert vertskommunemodell som

utgangspunkt for samarbeidet. D ette skal gjennomføres ved at det etablere s en

interkommunal fellesforvalning mellom de fire kommunene, hvor de t samarbeide s om

utøvelse av lovpålagte oppgaver innen planarbeid, barnevern, IKT, økonomiforvaltning,

innkjøpskompetanse og kompetanseutvikling. Målsettingen er at hver av de fire

kommunene skal være vertskommune for et område hver, og en vil med dette forhindre at

en av kommunen blir et sentrum og kraftsenter, mens omkringliggende komm uner tappes

for kompetanse. En balansert verkskommunemodell vil sikre at alle kommuner i

samarbeidet h a r eierskap til hvert sitt område, og således sikre en balanse i samarbeidet.

Et interkommunalt samarbeid uten virksomhetsoverdragelse der ansatte oppre ttholder

ansattforholdet i egen kommune vil kunne gi nærhet til egen kommuneorganisasjo n,

lokale samarbeidspartene og administrativ og politisk ledelse . Kompetansearbeidsplasser

i kommunen vil også kunne bli opprettholdt.

Vår anbefaling:

KS Konsulent anbefaler at det e tablere s et interkommunalt samarbeid innen

fagområde barnevern.
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Utfordringspunktene med denne modellen er imidlertid flere. Viktigst er at

barneverntjenesten er en operativ tjen e ste med stor grad av myndighets utøvelse. Ansvar,

myndighet og kontroll må ha klare linjer, og det må være mulighet for å ta raske

beslutninger. En framtidig modell må ivareta dette aspektet. Videre vil en modell med

virks o mhetsoverdragelse gi mulighet for likere arbeids politiske retningslinjer og et

arbeidsmiljø preget av fellesskap. Det vil med denne modellen være klare linjer for

personaloppføl g ing og rapportering av dette i et felles system .

Virksomhetsoverdragelse er den modellen i Norge som oftes t anvendes ved interkommalt

samarbeid i Nor ge , og som kan vise til gode resultat både i forhold til arbeidsmiljø, kvalitet

og økonomi . Dette gjelder også innen barnevernfeltet . Rekruttering av kompetent ledelse

vil også kunne være enklere ved en slik organisering da dette kan ansees som mer

attrakt ivt . Avdelinger i de ulike kommunene med ansettelsesforhold som krever lokal

oppmøteplass vil sikre nærhet til t jenestetilbudet for brukere og samarbeidspartnere.

Innvendinger mot denne løsningen er at det kan bli en maktforskyvning i samarbeidet

mellom kommunene og en lavere lokal forankring både administrativt og politisk i

tjenestetilbudet .

KS Konsulent vurderer utfra en totalvurdering at virksomhetsoverdragelse vil være den

modellen som gir størst mulighet for varig positiv effekt.

Lebesby er valgt som vert s kommune . Vår anbefaling er at dette vurderes både i forhold til

hvilke n kommune som totalt sett har det beste utgangspunkt for å være vertskommune ,

og hvor det er størst sannsynlighet f o r rekruttering av en kvalifisert leder. I vår

gjennomgang av tjenestene er det vårt inntrykk at barnevernstjenesten i Porsanger både

Vår anbefaling: På bakgrunn av overnevnte drøfting anbefaler KSK at en ny

interkommunalt barneverntjenesten etableres ved virksomhetsoverdragels e

til vertskommunen.
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med utgangspunkt i org anisa sjon og innholdskvalitet vil være godt rustet til å ta

vertskommunerollen.

5. 3 Økonom i

5.3.1 Kostnader

I utredningen er det tatt høyde for at dagens årsverk sinnsats videreføres i den enkelte

kommune. Det er per i dag 13,7 årsverk i de fire tjenestene. Det er ikke normtall for

stillinger i barnevernet. En tilnærming er at en ansatt per 1000 i nnbyggere er en

tilstrekkelig bemanning i tjenesten. Med om lag 10 000 innbyggere fordelt på de fire

kommunene er 13,7 årsverk en god bemanningsgrad . KOSTRA gjennomgang en viser at de

fire kommunene hver for seg prioriterer barnevern høyt, høyere enn sin KOSTRA - gruppe .

Dette henger sammen med antall barn som mottar hjelp fra barnevernstjen esten.

I en ny tjeneste blir gevinsten i første rekke å bruke årsverk og kompetansen samlet sett på

en bedre måte enn i dag. Vi anbefaler at ny barnevernsleder ansettes som prosjektleder

fram til den nye tjenesten er operativ. N år ny barnevernsleder tiltrer er vår anbefaling at

barneve rnsledere i de fire kommun ene går over i avdelingslederstillinger . Fordelingen

mellom ressurs til ledelse og fagressurs må vurderes nærmere , men en slik organisering vil

fagressursen i den enkelte kommune styrkes samtidig som stedlig ledelse opprettholdes.

En slik modell betyr at den nye tjenesten styrkes med 1 årsverk med virkning fra den

datoen tjenesten er operativ. Totalt sett vil tjenesten ha 14,7 årsverk hvis dette legges til

grunn.

I 2022 kan nye kostnader skisseres slik :

Prosjektledelse ( 7/12 virkning i 2022 , fra 1.1.22 )

Barnevernsleder ( 5/12 virkning i 2022, fra 1.8.22 )

6 65 .000 (inkl. sos. avgifter)

285 .000 (inkl. sos . avgifter)

Øvrige kostnader knyttet til lisenser, samlinger og

kompetanseutviklingstiltak

Inntil 500.000
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5.3.2 Samarbeidsavtale

Samarbeidsavtalen bør sikre en fordeling av utgifter mellom kommunene som oppleves

rimelig og forutsigbar for den enkelte kommune. Modellen bør så langt det er mulig legge

til rette for kontroll og styring. Forutsigbarhet er krevende da brukere av

barneverntjenesten har kr av på tiltak når kriteriene i loven er oppfylt, og enkeltvedtak kan

være svært kostnadskrevende. Den enkelte kommune må derfor oppleve

kost na dsbelastningen som akseptabel.

Det er ulike modeller for kostnadsfordeling ved interkommunale samarbeid, fra

grunnfinansiering med et likelydende beløp fra hver kommune til ulike fordelingsnøkler

etter innbyggertall eller brukere. For en interkommunal barneverntjeneste er det naturlig

å ta utgangspunkt i antall barn i kommunen fra 0 - 18 eller 0 - 22 år som aktuelle kost na ds

nøkler.

Barnevernloven omfatter alle barn under 18 år. I noen tilfeller kan ungdom som har fylt 18

år få hjelp fra barnevernet fram til de er 23 år, dersom de samtykke r til hjelpen. Det er et

økende fokus på at barneverntjenesten skal tilby hjelp til barn utover 18 år for å sikre en

best mulig overgang til et selvstendig voksenliv. Dette gjør at en kost na ds nøkkel som

strekker seg utover 18 år kan være hensiktsmessig.

For utgifter til hjelpetiltak og plasserte barn er det hensiktsmessig at dette kostnadsføres

den respektive kommune. Dette vil gi lokal forutsigbarhet, og i de fleste tilfeller anses som

e n hensiktsmessig fordeling at kostnader fordeles den kommunen kostn a den gjelder.

U tgiftene vil da være knyttet til kommunens barn. Sett i lys av barnevernsreformen er

dette også en formålstjenlig fordeling. Dette fordi utgifter til plasserte barn vil være sterkt

økende framover. Dette skal gi et insentiv til målrettet tidlig innsats i den enkelte

kommune. Det vil derfor med denne kost na ds nøkkelen på sikt være mulig å se en

sammenheng mellom tidlig innsats og utgifter til plasserte barn i den enkelte kommune .
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5.3 . 3 Andre økonomiske forhold

Ved innføring av en eventu ell vertskommuneavtale med virksomhetsoverdragelse blir det

en vurdering hvorvidt arbeidsavtale r, lønn og goder skal harmoniseres. På dette punktet

vises vi til hvordan dette ble løst i Vesterålen barnevernstjeneste, punkt 3.2. 1 . I dette

tilfellet ble «beste avtale» gjeldende for alle. Det må påregnes noen kostnader ved en

harmonisering .

5.4 Politisk forankring og eierskap

Innen barnevern er myndighetsutøvelse og klare beslutningslinjer viktig . Gjennom et

vertskommunesamarbeid d elegerer kommunestyret beslutningsmyndighet til

vertskommunen. Vi viser til kap. 2.1 i utredningen. Samarbeidsavtalen regulerer hvilke

oppgaver og myndighet som skal delegeres. En samarbeidsavtale regulerer saker av ikke -

prinsipiell karakter. D ersom en sak av prinsipiell karakter skulle oppstå oversendes saken

til samarbeids kommunen til forberedelse og behandling på riktig forvaltningsnivå.

Samarbeidsavtalen vedtas av det enkelte kommunestyre. I tillegg til selve

samarbeidsavtalen bør det utarbeides god e rutiner som sikrer politisk forankring og

eierskap i alle kommunene som inngår i vertskommunesamarbeidet.

Vi anbefaler at v ertskommunen opprette r et samarbeidsråd som består av leder for

barnevernstjenesten og deltakere fra den enkelte kommune. Det er kommunedirektør i

Vår anbefaling:

Driftsutgifter (244): Deles på den enkelte kommune etter en fast

kostnadsnøkkel. Denne kostnadsnøkkelen bør være barn i kommunen

fra 0 - 22 år.

Utgifter til tiltak (251 og 252): Utgift s føres den kommunen barnet har

bostedsadresse
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den enkelte kommune som avgjør hvem som representerer deltakerkommunen i

samarbeidsrådet . S amar b eids r ådet bør møtes fire ganger i året, og to av møtene l egges i

forbindelse med rapportering til Statsfo r val t er og SSB. B arnevernsleder rapporterer til

administrativ ledelse i deltakerkommuner i forbindelse med budsjett og

kvartalsrapporteringer .

5. 5 Innovasjon og utvikling

Det er store muligheter for innovasjon og utvikling ved etablering av en ny felle s

barneverntjeneste i Midt - Finnmark. Den vil dekke et stort areal me d relativt lavt

befolkning s grunnlag og nye innovative løsninger er nødvendig . Det er allerede

gjennomført e n samling med alle ansatte i barneverntjenestene hvor en ser på mulighet

for nye lø sninger som gir tjeneste r av høy faglig kvalitet og gode arbeidsforhold for

ansatte . Digitale løsninger og nye struk t urer tilpasset rammeforholdene er av tiltakene

som er foreslått. Det er grunn til å tro at denne tjenesten på sikt kan utvikle både

arbeidsm å ter og modeller som andre interkommunale barneverntjenester kan se til.

Spesielt innovasjon innen digitale løsninge r er interessante spor. Ogs å lokale løsninger i

tråd med barnevernsreformen, som lokale beredskap s hjem , er utviklingsmuligheter som

tjenesten selv ønsker å kartlegge framover.

Videre er det få kommu n er i Norge som i dag har klare metoder eller modeller på hvordan

interkommunale barneverntjenester kan møte barnevernsreformens krav om tidlig

innsats og tverrfa g lig samhandling. D et vurderes som et svært godt utgan g spunkt for dette

arbeidet at både barnever n tje n este n og samarbeidspartne re beskriver dette som ønsket

utvikling. Det gir på den ene siden et mulighetsrom, og på den andre siden en utfordring

hvis den enkelte kommune har ulike tilnærminger til hvordan intensjonene i reformen skal

nås. Vi anbefaler kommunene i M idt - Finnmark å se på mulige samarbeid i arbeidet med

reformen. Innovasjon og å tenke nytt på hvordan lavterskel tilbud kan organiseres i og på

tvers av kommuner bør være en inngang i et slikt samarbeid.
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Andre områder det er behov for utvikling og innovasjon er systematisk brukermedvirkning

for barn og unge - ikke bare i enkeltsak , men også ved system og organisasjonsutvikling av

tjenesten. Det er også behov utvikling av en bred ere tiltaksvifte tilpasset b arn og familiers

behov i regionen , og innovasjon i hvordan denne kan tilbys gjennom en kombinasjon av

fysiske og digitale løsninger.

Avslutningsvis er også barnevernvakt i et interkommunalt samarbeid et område som bør

utforskes vi d ere, får å sikre lavest mulig belastning for ansatte kombinert med forsvarlige

akutt - tjenester for barn.

Gjennom samtaler med samarbeidspartnere til barneverntjenesten i innsiktsfasen kom

det fram at det er flere t jenester i den kommunale tjenesteproduksj onen , for eksempel

psykisk helse, hvor det beskrives som ønskelig og formålstjenlig å utrede et

in t erkommunalt samarbeid. Vi anbefale r at dette vurderes ved videreutvikling av

kommunesamarbeidet.

5. 6 Videre arbeid

I en overgangsfase bør ny barnevernsleder fungere som prosjektleder og ha som

hovedoppgave og planlegge den nye tjenesten. Ledelse av en interkommunal

barneverntjeneste i Midt - Finnmark vil sette høye krav til faglig og relasjonell

lederkompetanse. Den nye tjenesten vil ha store avstander og har behov for nye strukturer

for å sikre at lovkrav overholdes. Tjenesten skal i oppstartsfasen forene ulike kulturer og

nye møtepunkt og fora for samhandling skal utvikles. Videre skal tjenesten ledes inn i en

ny tid, h vor barneverntjenesten skal bli mer spesialisert og hvor samtidig

oppvekstreformen stiller store krav til samhandling med tjenestene rundt barnet.

Vi foreslår videre at det opprettes en prosjektgruppe som består av barnevernsledere i de

fire kommunene. Pr osjektgruppen ledes av barnevernsleder/prosjektleder. Det bør

igangsettes ulike undergrupper der ressurspersoner kobles på. Det er flere forhold som vil
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påvirke hvor lang tid det bør settes av før den nye tjenesten skal være operativ. De

viktigste er rekruttering av barnevernsleder/ prosjektleder og når tiltredelse kan skje, samt

hvor rask I KT løsninger vil være på plass. 1. 8 . 20 22 vil være en ambisiøs, men likevel

realistisk dato .

Figur 1 Forslag til prosjektorganisering fram til 1.8.2022

Vi anbefaler at prosjektleder og prosjektgruppen utarbeider følgende ;

Samarbeidsavtale med politisk behandling juni - 22

Organisering av akuttberedskap til politisk behandling juni - 22

I KT løsninger (prosjektet eies av Midt - Finnmark I KT ) for ny barnevernstjeneste med

fortløpende orientering til prosjektgruppen for Midt - Finnmark samarbeidet

Organisering av tjenesten som helhe t med fortløpende orientering til

prosjektgrupp en for Midt - Finnmark samarbeidet

Prosjektleder rapporterer fortløpende til styringsgruppen for Midt - Finnmark

samarbeidet

Prosjektleder
(ny barnevernsleder)

I KT
Eies av Midt - Finnmark IKT

Nært samarbeid med prosjektleder

Ny organisasjon
- samarbeidsavtale

- HRM

- utvikle felles rutiner og
arbeidsformer

Akuttberedskap

Prosjektgruppe
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Det er viktig at politikere, kommuneledelse og ansatte i tjenesten er tålmodige i denne

fasen. Det er lite sannsynlig at tjenesten er perfekt fra første dag, og det må være rom for

utvikling, prøving og feiling. En slik tilnærming vil gi en høyere kvalitet i tjenesten på sikt.

Gjennom utredningen har KS Konsulent møtt kompetente og dedikerte medarbeidere som

har et ønske om å skape en ny tjeneste til det beste for barn og familier. Vi er overbevist

om at et interkommunalt samarbeid er en riktig vei å gå, o g at det er moti vasjon og vilje

blant ansatte for å få til dette. Lykke til i videre arbeid .
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7 . Vedlegg
Vedlegg 1 Rapport utarbeidet av arbeidsgruppe for barnevern

Vedlegg 2 Prosjektmandat med prosjektbeskrivelse

Vedlegg 3 Intervjuguide

Vedlegg 4 Informasjon til intervjudeltakere

Vedlegg 5 Informasjon t il intervjudeltakere (samarbeidspartnere)
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Vedlegg 1 Rapport utarbeidet av arbeidsgruppe for barnevern

Arbeidsgruppa for Barnevern

Besvarelse av mandat - Beskrivende del (oppsummering)

Relativ lik saksmengde vedr omsorg sett i forhold til folketall i kommunene. Gamvik og
Lebesby har like mange hjelpetiltak som Porsanger og Nordkapp. Gamvik og Lebesby har få
eller ingen u ndersøkelsessaker der Porsanger og Nordkapp har mange hhv 9 og 11.
Barnevernsvakten organiseres likt i de fire kommunene; en ukes vakt hver fjerde uke.
i Porsanger og på Nordkyn er underlagt Helse og omsorg, men med egen barnevernsleder. I
Nordkapp er t jenesten en del av Forebyggende avdeling for barn og unge under sektor
Oppvekst, velferd og kultur med egen barnevernsleder.
Barnevernsleder i alle kommunene er også saksbehandler.
Gamvik kommune er vertskommune for Nordkyn Barnevernstjeneste.

Alle arbeider etter generalistmodellen.
Nordkyn Barnevernstjeneste har pr. I dag 4,2 stillinger (innleid konsulent i 16 % stilling for å
få Barnevernsvakta til å gå opp.)
Porsanger Barnevernstjeneste har pr. I dag 5 stillinger (4 + 1) + er 50 % merkantil sti lling.
Barnevernstjeneste Nordkapp Barnevernstjeneste har pr. I dag 4 stillinger.
Til sammen pr. I dag 13, 2 stillinger + 50 % merkantil stilling

Bruk av IKT - løsninger

Porsanger barneverntjenesten bruker fagprogrammet “ Familia ” fra VISMA. Vi har fe lles
server med Karasjok og Kautokeino kommune, serveren driftes fra IT - avdelingen i
Karasjok. Vi har løsningen “mobilt barnevern”, en begrenset utgave av saksbehandlings -
programmet til bruk på nettbrett. Det brukes på reise og arbeid utenfor kontoret. Vi har ikke
hjemmekontorløsning enda, men det jobbes med fra lokal IT - avdeling. Til akuttberedskapen
bruker vi Telia bedriftsnett, og logger oss inn/ ut av en telefonkø når vi har vakt.
Nordkapp kommune bruker « Familia » . Vi har tjenestestøtteavtale med Visma med 1 dag pr.
år, men har forsøkt å heller samle 2 dager annet hvert år for å få samlet kompetanseheving
opplæring. Ikke klientrettet post/dokumenter arkiveres i «Elements».
Gamvik og Lebesby kjøper tjenester fra Tana kommu ne,
fagprogrammet Familia . Hjemmekontorløsning via Norsk Helsenett. Nettverksløsning som
benyttes i barnevernvakta er Telenor mobilt bedriftsnett. Det er Lebesby kommune ved IT
som drifter tjenesten for Nordkyn barneverntjeneste.
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Kompetanseutvikling o g fagnettverk

Porsanger kommune: Vi har ingen oppdatert kompetanseplan for barneverntjenesten, men
inngår i sektorens kompetansehevingsplan. Vi deltar på de gratiskurs vi har muligheten til,
for eksempel fra Fylkesmannen – og det har vært en økning av ti lbud om kurs og
konferanser som holdes digitalt pga covid - 19. Deltok i perioden 2018 - 2020 i
veiledningsteam. En ansatt går nå videreutdanningen “juss i barnevernet”. Barnevernleder
deltar i læringsnettverk for barnevernledere i Vest - Finnmark. Har hatt f ast veiledning
tidligere, ikke nå. Vi ønsker å få dette i gang igjen, både saks - og prosessveiledning. Vi har to
tjenesteabonnement - dager pr år fra VISMA, som brukes til saksbehandlingskurs/ diverse
rydding i maler og lignende.
Nordkapp kommune: Det utar beides hvert år felles kompetanseplan for tjenestene i FABU.
Det er felles budsjett for kurs/opplæring og kompetansebehov vurderes og prioriteres
sammen. Barneverntjenesten har deltatt i tjenestestøtteprogrammet og starter nå i høst i
veiledningsteam.
Nor dkyn Barnevernstjeneste: Det foreligger en kompetanseplan
for Nordkyn barneverntjeneste, sist oppdatert 2019. Gratis kurs for eksempel via
Fylkesmannen og Norasen te ret . Visma veilederen er kjøpt inn. Veiledning fra
Familievernkontoret i Karasjok.

Samarbeid med andre kommuner/ kjøp av tjenester

Porsanger kommune: Kjøper pr i dag saksbehandlertjeneste fra Barnevernkompetanse as, pr
nå avtale om kjøp ut året. Vi kjøper tjenester fra Stendi , i form av to fosterhjem i Øst -
Finnmark, og ett tiltak i Osl o fra Din vikar og O msorgspartner . Samarbeid med Karasjok
kommune og Kautokeino kommune om serverløsning. Samarbeid mellom Porsanger og
Nordkapp kommune om akuttberedskap skal utredes, er så vidt startet opp.
Nordkapp kommune: Det er ikke etablert noe sam arbeid med andre kommuner i forhold til
kjøp av tjenester. Det har vært kjøpt foreldreveiledning fra tiltaksteam i Alta knyttet opp mot
en enkeltsak/fosterhjem. Vi kjøper 2 fosterhjem fra Stendi .
Det er tatt et initiativ mellom Porsanger og Nordkapp i for hold til drift av akuttberedskap,
men dette er kun i en helt tidlig fase der det sees på muligheter og utfordringer.
Nordkyn Barneverntjeneste: Samarbeid mellom Lebesby og Gamvik kommune med
interkommunal barneverntjeneste fra juli 2009.
Kjøp av tjenest er om tiltak fra 2017 og senere også saksbehandling fra Trygg familie og
barnevernkompetanse.

Annen relevant nøkkelinformasjon
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Porsanger kommune: To ansatte i tjenesten har COS - p utdanning (en av disse er i
permisjon). Det er ansatt to tilsynsførere for barn i fosterhjem, oppstart i stillinger
01.09.20. Kommunen har fokus på tidlig innsats, og barneverntjenesten deltar i dette
arbeidet. Vi har f.eks hatt “Tidlig inn” - opplæring fra KORU S nord, og det vurderes nå BTI -
modellen. Barneverntj enesten deltar i kommunens prosjekt “Tidlig inn” som skal føre til
forebygging og bedre tverrfaglig samhandling for barn i barnehage.
Vi jobber for å bli mer digitale , og har nylig fått folkeregisteret integrert til Familia . Vi jobber
for å få tatt i bruk nasjonal portal for bekymringsmeldinger. Vi ønsker å ta i bruk digitalt
arkiv. Vi jobber for å komme i gang med direkte remittering og filoverføring i
økonomisystemet, vi gjør pr i dag manuelle anvisninger.
Vi er påmeldt for å delta i KS`s «Barnever nløftet i Troms og Finnmark» . (fra KS: “Målet med
nettverksarbeidet i Barnevernløftet er at den administrative og politiske ledelsen i
kommunen skal få økt eierskap til barneverntjenesten, gjennom økt kunnskap om - og
interesse for arbeidet i barnevernet. Ø kt eierskap vil gjøre de kommunale lederne bedre
rustet til å bidra i det strategiske arbeidet med barneverntjenesten i egne kommuner.) Det
har oppstart i november 2020.
Nordkapp kommune: har pr. dd 13 I CDP veiledere fordelt på flere ulike tjenester. Ikk e alle
har vært aktive etter sertifisering, men veilederne i FABU har jevnlig kjørt grupper.
Barneverntje nesten har ingen I CDP veiledere , men 3 COSP veiledere.
I forbindelse med at PPT søker medlemskap i Midt Finnmark PPD vil det bli en
evaluering/omorgan isering av FABU som barneverntjenesten er en del av.
Barneverntjenesten har pågående forvaltningsrevisjon.
Nordkyn Barnevernstjeneste: Kommunerevisjon i 2020. Det har ikke kommet resultat av
denne ennå.
I tjenesten har vi veiledere innen: PMTO, ICDP , ba rnevernfaglig veiledning til nyansatte.
Tiltakskonsulenten gir følgende tiltak: ICDP, COS - P, Familieterapi, sinnemestringsterapi,
parterapi.
Erfaring med utrykking akutt og samarbeid med Politiet.

Vurderingsdelen – Sterke og svake sider ved dagens tjenester

Porsanger kommune: Vi har over år erfart ustabil bemanning, i perioder har vi vært en
ansatt på jobb og i perioder fullt bemannet. Det er sårbart med mange saker å følge opp. Vi
har i løpet av det siste året ( ca ) gått fra ca 100 saker å følge opp til dagens antall som den
siste tiden har vært jevnt mellom 50 - 60 saker.
Vi har nå en ny styrke ved at det er ansatt tilsynsførere for barn i fosterhjem. Vi har tidligere
hatt lovbrudd på oppfølging av tilsynsbarn, og ekstra oppfølging/ tilsyn av fylkesmannen på
dette området - ved at det nå er ansatt tilsynsførere vil alle tilsynsbarn følges opp i
hht lovkrav.
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Vi har en sårbarhet ved at den ene stillingen er engasjement på bakgrunn av
styrkningsmidler fra Fylkesmannen.
Det er en sårbarhet m ed at fem ansatte skal ha all kompetanse til å drifte all veiledning og
alle tiltak, både at det vil være flere tiltak vi skal kunne enn ansatte, og dersom en ansatt
slutter vil mye kompetanse og kanskje ett eller flere tiltak forsvinne helt fra kontoret. Et
samarbeid vil kunne sikre kompetanse, og gi et økt/ brede mulighet for, og tilgang på tiltak.
Utfordrende for tjenesten
Økonomisk vil (barneverns)reformen være vanskelig for Porsanger kommune. Kostandene
for fosterhjem, institusjoner og tiltak vil øk e i fremtiden. Barneverntjenesten har i dag god
kompetanse på å kreve refusjon fra BUF - etat, og får i 2020 ca 2 millioner i refusjon fra
staten. Refusjonsordningen skal fjernes helt, og midler skal komme som rammeoverføring.

Nordkapp kommune:
Personell: Barnevernstjenesten i Nordkapp har hatt mange perioder over mange år med
svært vanskelig bemanningssituasjon. Det har vært en kontinuerlig prosess med å ha
kvalifisert personell til å gjennomføre oppgaver i barnevernstjenesten . Stadig utskifting av
ansatte påvirker i stor grad kontinuitet i saker og kompetanse i tjenesten. Parallelt har det
vært en jevn økning i saksmengde. Kommunestyret vedtok styrking
av barnevernstjenesten med en 100 % stilling i juni 2018. Tjenesten har imidlertid ikke fått
n oen effekt av økning i stillingsressurs pga ustabil bemanning. Over flere perioder har det
vært nødvendig å leie kostnadskrevende konsulenter for å løse primæroppgavene i
tjenesten. Den ustabile situasjonen har ført til stadige brudd i lovpålagte oppgaver,
fristoverskridelser og manglende tilsyn - og oppfølgingsbesøk.
Kompetanse: Generalistmodell krever kompetanse på svært mange ulike felt. Det er
krevende for ansatte å sette seg inn i og opparbeide god kompetanse på alle felt. Stadige
utskiftinger fører ti l at kunnskap forsvinner og blir også en merbelastning på de som blir
igjen. Det å drifte tjenesten med minimumsbemanning er også en “stopper” for mulighet og
ønske til å ta eks. Videreutdanning.
Deltakelse i tjenestestøtteprogrammet startet en prosess me d utviklingsarbeid. Det ble satt
mål og delmål for ulike områder i barneverntjenesten oppgaver, men det har etter avsluttet
program vært vanskelig å fastholde den prosessen som hadde «en sped» begynnelse.
Nordkapp opplever også at mange kurs/konferanser o g lignende arrangeres i “sør” og
kostnadsnivå på reise samt tidsbruk hindrer ofte deltakelse. Det har ikke bare betydning for
kompetanseheving , men også mulighet for å komme i dialog med andre innenfor tjenesten
og utveksle erfaringer.
Økonomi: Krav og fo rventninger knyttet opp mot sentrale føringer /lovendring fører ti l økte
kostnader både på drift ( eks. Akuttberedskap), men også på kompetanseheving i tjenesten
og hva vi skal levere i framtiden (eks fosterhjems arb . og tiltak)
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Nordkyn Barnevernstjeneste:
Personell: Tjeneste som er fullt bemannet med fagstillinger og dermed mye kompetanse.
Styrket med en ekstra stilling fra 1 november 2020. Tiltaks stilling som videreføres inn i
2021.
Materiell: Hjemmekontorløsning via Norsk helsenett. IKT ved Gamvik kontoret der en ikke
har tilgang til nødvendige løsninger f.eks scanningsfunksjon .
Gamvik kommune: treghet ved innføring av nye digitale løsninger, bl. Annet digi -
post/ Altinn /nasjonal portal for bekymringsmeldinger.
Kompetanse : Kommuneøkonomien har noe å si for kompetanseheving. Lebesby kommune
har for eksempel fått innvilget, av Fylkesmannen og KS, deltakelse i Barnevernløftet. Dette til
tross for at vertskommunen Gamvik ikke vil delta, noe som er ett kriteriet for Lebesbys
de ltakelse.

Fordeler og ulemper med utvidet interkommunalt samarbeid i Midt - Finnmark

Porsanger kommune : Fordeler: Samarbeid om datasystem, kompetanseutvikling, tiltak,
administrativt (eks rutiner, internkontroll o.a.) - Mulighet for drøfting av sak på t vers av
kommunene, kollegaveiledning. Samarbeid om enkeltsaker – kanskje også ta saker for
hverandre uten at det oppnevnes settekommune? Bistå hverandre ved sykefravær?
Vi har i dag god kompetanse på Familia , og vil i et samarbeid kunne bidra med det.

Nordkapp kommune: Fordeler: Økonomiske besparelser - “stordriftsfordeler” på eks
akuttberedskap. Personell – mindre sårbar. Samle kompetanseheving på flere
områder. Felles plan for rekruttering og kompetanseheving. Jobbe i “team” - sterkere faglig
kompetan se på områdene. Samarbeide om ulike tiltak/tiltaksbank.
Ulemper/utfordringer: Avstander og klimatiske forhold. Stillingene i alle
barneverntjenestene må være besatte slik at ikke en kommune kommer inn i samarbeidet
“ haltende” - det vil bli merbelastning på de andre ansatte fra start av. Dårlig utgangspunkt.

Nordkyn Barnevernstjen este: Fordeler: Større fagnettverk. Større tilgang til tiltak. For
eksempel har vi barnevernfaglig veileder hos oss. Det vil si veiledning til nyansatte for å
hindre turn over i barnevernet. Dette kan foregå via teams og kan styrke stabiliteten i
barnevern et. Større rettssikkerhet for barn og barnefamilier når ett større antall kollegaer er
med i drøftinger om avgjørelser. Samlet kompetanseheving, for vår del også større sjanse for
å få kompetanseheving, noe vi har lite av i dag. Muligens større sjanse for å få relevante
søkere til nye stillinger når en skal være en del av ett større team.
Utfordringer: Geografiske avstander med utfordrende værforhold.

Kritiske forutsetninger for utvidet samarbeid – hva er til hinder for samarbeid?
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Porsanger kommune: E n forutsetning er tekniske, digitale løsninger slik at vi har mulighet
for lett kontakt med hverandre. Et samarbeid må forankres og være konkret beskrevet – det
må være avklart hva det skal samarbeides om og på hvordan måte et samarbeid skal foregå
slik at det blir lett for både ansatte/ tjenestene og ledelse å forstå.
Et samarbeid bør ledes i gjennom den første fasen, av noen som kan holde oversikten,
kontrollere og evaluere.

Nordkapp kommune: Manglende administrativ og politisk forankring. Manglende r essurser
til endringsarbeidet. Endringer kan skape frustrasjoner og usikkerhet hos ansatte dersom det
ikke blir stor grad av medvirkning og informasjon gjennom hele prosessen. Dersom det
konkluderes med interkommunalt samarbeid i en eller annen form må mål og prosess
tydeliggjøres for alle ansatte så tidlig som mulig.
Inngåelse av samarbeid skaper forventninger fra adm /politisk nivå om effektivisering og
besparelse eks. i bemanning. At det ikke blir lagt til rette for å arbeide på tvers av kommuner
– eks i forhold til tiltaksstillinger.
Ved modell 3 og 4 vil det kreve at en kommune blir vertskommune for samarbeidet.

Nordkyn Barnevernstjeneste : Lebesby kommune er inne i en intern drøfting angående hvor
vidt en skal fortsette samarbeidet med Gamvik ko mmune i den form den er i dag. Lebesby
ønsker en mer stabil forutsigbar situasjon for barn i Lebesby kommune (og ansatte) som ikke
avhenger av økonomi. En ser for seg samarbeid med flere kommuner med en felles leder. En
undersøker arbeidsgiveransvaret i ti lfellet en fortsatt skal samarbeide med Gamvik og/eller i
tilfelle en skal samarbeide med flere andre kommuner. Da samarbeidsavtalen var laget ble
vertskommuneloven tolket slik at alle måtte være ansatt i vertskommunen. Dette er det litt
usikkerhet rundt n å og en undersøker.
Nordkyn barneverntjeneste har mange års erfaring med samarbeid mellom kommunene
Gamvik og Lebesby. Det er mange hensyn en må ta for å få ett samarbeid til å fungere.

Mulige samarbeidsområder - forslag uten utredning

- Kun Porsanger har lagt inn synspunkter her, men tolker at gruppa er enig i innspillene:

Internkontroll
Ros - analyse for eksempel trusler og vold
Administrative oppgaver
Vedlikehold av familia - maler, etc .
Kompetanseheving
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Faglige drøftingsarenaer
Mul ighet til å spesialisere seg på enkeltområder
Forberedelse til reform,
Oppbygging av tiltaksbank
Samarbeid om sak/ulike deler av sak/ settekommuneoppgaver
Tekniske hjelpemidler

A ndre ting som er kommet fram under diskusjonen i gruppa som det er

stor enighet om i gruppa:

Relativ lik saksmengde vedr omsorg sett i forhold til folketall i kommunene. Gamvik og
Lebesby har like mange hjelpetiltak som Porsanger og Nordkapp. Gamvik og Lebesby har få
eller ingen undersøkelsessaker der Porsanger og Nordkapp ha r mange hhv 9 og 11.
Barnevernsvakten organiseres likt i de fire kommunene; en ukes vakt hver fjerde uke.
Barnevernstjeneste i Porsanger og på Nordkyn er underlagt Helse og omsorg, men med egen
barnevernsleder. I Nordkapp er tjenesten en del av Forebyggende avdeling for barn og unge
under sektor Oppvekst, velferd og kultur med egen barnevernsleder.
Barnevernsleder i alle kommunene er også saksbehandler.
Gamvik kommune er vertskommune for Nordkyn Barnevernstjeneste.

Alle arbeider etter generali stmodellen.
Nordkyn Barnevernstjeneste har pr. I dag 4,2 stillinger (innleid konsulent i 16 % stilling for å
få Barnevernsvakta til å gå opp.)
Porsanger Barnevernstjeneste har pr. I dag 5 stillinger (4 + 1) + er 50 % merkantil stilling.
Nordkapp Barnev ernstjeneste har pr. I dag 4 stillinger.
Til sammen pr. I dag 13, 2 stillinger + 50 % merkantil stilling

- Stor enighet om å etablere en felles barneverntjeneste i Midt - Finnmark
- Samarbeid om oppfølging av fosterhjem , men også bruke Teams i veiledningen
- Samlet blir kommunene sterkere og bedre forberedt i møte med

Barnevernsreformen.
- Bedre mulighet for veiledning av nyansatte
- Kommunene blir økonomisk ansvarlig for forsterkningstiltak som nå blir refundert

av Bufetat fra 2022.
- Det blir mere fo kus på forebyggende tjeneste med reformen – krevet tettere

samarbeid med barnehager og skoler – foreldreveiledning – mer tverrfaglig
samarbeid.

- Felles faglig og teknisk støtte – håper på egne regionale superbrukere – større grad
av spesialisering som komme r hele tjenesten til gode.

- Felles lisenser og teknisk støtte – besparelser
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- Felles barnevernsleder som bare jobber med ledelse, strategisk planlegging,
utviklingsarbeid

- Skal vi komme videre med et forpliktende og sømløst samarbeid må vi gå for en
vertskommu nemodell 3 eller 4 – spørsmålet som kom opp er om en slik modell
krever en virksomhetsoverdragelse? (jmfr vedtaksmyndighet barnevernleder)

- Forprosjektet Finnmarksmodellen av barnevernet kan sees hen til når utvidet
samarbeid skal utredes videre.

- Omstilling en til felles barnevernstjeneste krever en prosjektorganisering og tett
oppfølging. Dette krever ekstra ressurs. Noe kommunene tenker at det kan søkes
eksterne prosjektmidler til.

- Forutsetninger for godt sømløst samarbeid må være like vilkår å arbeide unde r –
like rettigheter og plikter (lønn, personalpolitikk, permisjoner, ferie etc.) –
harmonisering.

- Omsorgsnivå og tjenestenivå må harmoniseres
- Dagens stillingsnivå med 13.2 stillinger er godt dimensjonert for en felles

barnevernstjeneste i Midt - Finnmark un der forutsetning at det blir en egen
barnevernsleder på topp.

- F elles Barnevernsvakt i Midt - Finnmark krever en egen utredning hvordan denne
skal organiseres, men gruppa mener at det skal la seg gjøre å få dette til. Vil kreve
en god plan for alt som kan skj e og et godt samarbeid med andre stedlige tjenester
(politi, helse, beredskapshjem etc.) som kompenserer for geografi - og
avstandsulemper i regionen.
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Vedlegg 2 Prosjektmandat med prosjekt beskrivelse

Utredning av felles barnevernstjeneste i Midt - Finnmark

Prosjektmandat

Prosjektbeskrivelse

Det ønskes bistand til å utvikle et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Gamvik, Lebesby,

Porsanger og Nordkapp i forhold til barneverntjenestetilbudet i kommunene. Målet er å utvi kle strukturer for

robuste barneverntjenester som gir alle barn, unge og familier i de fire kommunene tjenester av høy faglig

kvalitet. En ser for seg en felles organisering av tjenestene, med lokasjon i de fire kommunene. Det er videre

tenkt at det skal v ære en felles barnevernleder.

Framdriftsplan

Fase 1 Oppstart og innledende møte

I denne fasen gjennomgås oppdraget med en gjensidig forventningsavklaring. Dette skal sikre at det legges

felles forståelse til grunn for gjennomføringen. Tidligere gjenn omførte aktiviteter som har betydning og vil

være grunnlag for utredningen gjennomgås og gjøres tilgjengelig.

Fase 2 Kartlegging og innsiktsarbeid
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KS Konsulent (KSK) gjennomfører intervju av ledere, ansatte, tillitsvalgte og samarbeidspartnere i fire

komm uner. KOSTRA analyse og dokumentgjennomgang kombinert med kvalitativ metode (intervjuer) gir

god innsikt og skal bidra til å utrede muligheter og utfordringer, og hvordan en organisering av tjenesten skal

ta høyde for disse.

Fase 3 Innspill til modell

KSK gjennomfører i samarbeid med oppdragsgiver en fellessamling der forslag til modell for en ny

barnevernstjeneste presenterer. Det legges opp til medvirkning og nye innspill. Samlingen kan gjennomføres

fysisk eller digitalt.

Fase 4 Utkast til modell presen teres

Utkast til modell presenteres for oppdragsgiver. Det gjennomføres eget møte med oppdragsgiver som kan

komme med innspill til endringer/forbedringer.

Fase 5 Rapport levert

Rapport levert kommunen. Det gjennomføres eget møte om behov for bistand til fremleggelse til politisk

nivå, og avklaring av behov for videre arbeid i forberedelse og oppstart av en ny barnevernstjeneste.

4. Organisering og ressursbruk

Kommunene Gamvik, Lebesby, Porsanger og Nordkapp er prosjekteier. Formelt er eierska pet lagt til

administrativ prosjektgruppe for Midt - Finnmark kommunesamarbeid. Operativt er Muna Larsen, Helse - og

omsorgssjef i Lebesby kommune og Ragnhild Vassvik, prosjektleder for kommunesamarbeidet i Midt -

Finnmark, kontaktpersoner og samarbeidspartner e i den praktiske gjennomføringen av utredningen.

Det legges opp til tett dialog i planlegging og gjennomføringen. Bettina B. Nordahl er prosjektleder for KSK.

KSK har satt av 23 dagsverk til arbeidet med utredningen.

5. Risikovurdering

Det er vanlig at kommunale og fylkeskommunale utredninger som omhandler strukturendringer og
økonomi er gjenstand for interesse og høyt engasjement i lokalbefolkningen, hos ansatte og blant
politikere. Erfaringer fra kommunereformen i Finnmark vitner om at det er et spenningsfelt i saker
som berører kommunale tjenester, arbeidsplasser og en bærekraftig framtid i distriktskommunene i
nord. Vår erfaring er at det er hensiktsmessig å gjøre en risikovurdering ved å vurdere
sannsynligheten for at den/de kritiske risikofaktorer vil inntreffe, og hvilken konsekvens dette vil
kunne medføre for selve utredningsarbeidet og målsettingen med denne. Det vil si, hvilke
risikofaktorer vil kunne ha en påvirkning på utredningens kvalitet.
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KSK understreker at tabell en under er ment som et innspill til prosjekteier , og at det er administrativ
prosjektgruppe for kommunesamarbeidet i Midt - Finnmark som bør ha eierskap til risikovurderingen
og vurdere hver enkelt faktor og tiltak i oppfølgingen. Tiltak for er skissert under mottil tak er ment
for forslag, og kan endres og utfylles. KSK bistår i vurderingen etter prosjektgruppens ønske og
behov.

Risikofaktorer

List opp de risikofaktorer som oppfattes om viktige i arbeidet med utredningen.

Grønn: 1 - 4, Gul: 5 – 10, Rød: 11 - 25

S=sanns ynlig

K= konsekvens

RF = risikofaktor (SxK)

Skala (sannsynlig/konsekvens) 1 - 5

Risikofaktor S K RF Mottiltak

Manglende erkjennelse av
behovet hos innbyggerne

1 2 2 - Kommunikasjonsplan
- Sette søkelys på kvalitet og muligheter
- Involvering

Manglende erkjennelse av
behovet hos ansatte

2 5 10 - Involvering og etablere felles
forståelse

- Hyppig og relevant informasjon
- Rolleforståelse for ledere

Motstand hos tillitsvalgte 1 5 5 - Involvering, åpen prosess
- Synlig tidslinje, forutsigbarhet

Manglende politisk forankring i
involverte kommuner

3 5 15 - Regelmessig informasjon til politikere i
involverte kommuner og ordførere
som er direkte involvert i
kommunesamarbeidet

Mangelfullt kunnskapsgrunnlag 2,5 4,5 11 - Korrekt tallgrunnlag (KOSTRA)
- Tett og godt samarbeid med ekstern

konsulent
- Bred involvering ved å i nnhente

kunnskap og synspunkter fra ledere,
ans atte, tillitsvalgte,
samarbeidspartnere og brukere

Manglende positive vinklinger
(en felles barnevernstjeneste
blir oppfattet kun som et
innsparin gstiltak)

1 1 2 - Vektlegge positive effekter for kvalitet
- Vektlegge positive effekter for

tilgjengelig kompetanse
- Synliggjøre handlingsrom

Ukjente/usikre konsekvenser
som resultat av en felles
barnevernstjeneste

2 5 10 - Kartlegge med god involvering av
ledere, ansatte, tillitsvalgte,
samarbeidspartnere og brukere

Negativt omdømme for den
enkelte deltakerkommune og

2 5 10 - Ryddige og åpne prosesser,
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Risikofaktor S K RF Mottiltak

for kommunesamarbeidet som
helhet

- Troverdighet, være nøye i
kunnskapsgrunnlaget

- Informere gjennom hele prosessen
Sårbarhet i prosessen. Tar ikke
høyde for tidspress og
sårbarhet hos nøkkelpersoner

5 5 25 - God planlegging
- Bred involvering
- Varierte arbeidsmetoder
- Godt samarbeid mellom

oppdragsgiver og konsulent
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Vedlegg 3 Intervjuguide

Midt - Finnmark felles barnevernstjeneste

Intervjuguide

Bakgrunn

Prosjektet skal utrede mulighet for en felles barnevernstjeneste i Midt - Finnmark. Barnevernsvakten skal også

samordnes og driftes som en felles ordning mellom de fire kommunene. Arbeidet skal utøves i tett dialog med

prosjektledelsen for kommunesamarbeid bestående blant annet av rådmenn og kommunedirektører i de fire

kommunene.

Formål

Få innsikt i;

hva som oppleves som god kvalitet i dagens organisering og hvordan god praksis kan ivaretas i en
ny felles barnevernstjeneste.

kompetanse og kompetansebehov i en ny tjeneste.

hvordan et vertskommunesamarbeid kan organiseres med sikte på å utvikle tjenestenivået i alle de
fire kommunene, herunder hv ordan samarbeid med øvrige tjenester for barn og unge skal ivaretas.

hvordan barnevernsreformen og kommunens nye oppgaver skal ivaretas i et
vertskommunesamarbeid.

Gjennomføring

Intervjuene/samtalene innledes med en kort presentasjonsrunde. Deltakerne vil ha ulik forståelse av

konteksten, hva slags samtale dette er og hva innholdet skal være. For kvaliteten i samtalen bruker vi tid på

dette innledningsvis. Hensikten er å etablere tillit og kontekstforståelse.

I Intervjuene tar vi opp flere tema. Temaene e r ikke nødvendigvis tydelig adskilt, men skal strukturere

samtalen og sikre at vi tar opp sentrale forhold. Intervjuene er det vi kaller semi - strukturerte, det vil si at

intervjuguiden viser hvilke temaer vi ønsker å belyse, men at rekkefølgen ikke er fast bestemt. Vi vil også

variere bruken av spørsmål med tanke på hvem som deltar i samtalen (barnevernsleder, ansatte i

barnevernstjenesten og andre).

Tema 1 – Kvalitetsdimensjonen

Vi samler informasjon om opplevd kvalitet og deltakernes vurderinger av kvalitet. Vi ønsker særlig å belyse

hvordan kvalitet i tjenesten kan opprettholdes og forsterkes i en ny organisering. Kvalitet i et

brukerperspektiv/innbyggerperspektiv er sentralt.
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Tema 2 – O rganisering

Hvilke muligheter gir en ny tjeneste med særlig søkelys rettet mot prosesskvalitet i arbeidsprosesse r . Med

prosesskvalitet menes hvilke oppgaver som skal ivaretas gjennom året, klar ansvarsfordeling, rutiner og

muligheter for samhandling som høyner kvaliteten . Med utgangspunkt i dagens organ isering kartlegges god

kvalitet og god praksis som bør ivaretas, og hvilke nye kvaliteter en ny organisering kan gi. Aktuelle

vinklinger er ledelse, personalressurser og sårbarhet, fagsamarbeid og kompetanseutvikling, samarbeid på

tvers av tjenester for ba rn og unge, fellestjenester innen merkantile ressurser.

Tema 3 – Barnevernsreformen

Hvordan skal en ny organisering ivareta nye oppgaver i kommunene? Hva skal til for at Midt - Finnmark

barnevernstjeneste blir en sentral aktør i kommunenes forebyggende arbei d i tråd med intensjonene i

oppvekstreformen?

Spørsmål

I intervjuene er vi opptatt av at spørsmålene begynner med det nære, at vi i samtalen bygger på det som er

sagt, og at det er en sammenheng og utvikling i spørsmålene og samtalen. Vårt mål er å skape en dialog som

blir god og meningsfull for alle. Spørsmålene under er ikke en fullstendig liste over spørsmål som stilles. Det

er det totale omfanget informasjon vi får gjennom intervjuer i kommunene som skal gi oss god innsikt i de

sentrale temaene og spør smålene vi har i utredningsarbeidet.

Tema 1 – K valitetsdimensjonen

Hvordan har prosessen vært fram til nå?

Hvordan er det å være leder/ansatt i barnevernstjenesten?

Hva er viktige kvaliteter i tjenesten du mener bør ivaretas i en ny organisering?

Hva mene r du er viktig å opprettholde i den enkelte kommune?

Hvilke oppgaver kan med fordel gjennomføres i en av deltakerkommunene?

Hva tror du brukerne vil oppleve som positivt?

Hva mener du er kritiske suksessfaktorer i den nye tjenesten?

Hvilke gevinster i form av kvalitet, tid og økonomi vil være mulig ved ny organisering?

Tema 2 – Organisering

Innledningsvis forklarer vi kort om vertskommunesamarbeid og ulike modeller med vektlegging av balansert

vertskommunemodell/nettverksmodell .

Hva er viktige grep for å ivareta tilhørighet til en felles barnevernstjeneste og samtidig ivareta
samarbeid internt i kommunen?

Hvordan skape en tjeneste som oppleves enhetlig både for ansatte og brukere?

Hvilke tanker /ønsker har du for ledelse i en felles tjeneste?

Hvordan bør eventuelt møtestrukturer og møteplasser organiseres?

Hvordan skal fagsamarbeid og fagutvikling ivaretas?
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Har du noen tanker om hva som kan gjøre barneverntjenesten til en enda mer attraktiv
arbei dsplass?

Hvordan ser du for deg at en ny organisering kan øke nærvær, minske sårbarhet/fravær blant
ansatte?

Vil en samorganisering kunne gi økt kvalitet på barnevernvakttilbudet? For bruker? Ansatte? Er det
sider som vil bli krevende?

Tema 3 – Barnevern sreformen

Hvordan kan en ny organisering ivareta endringer og nye oppgaver som kommer som en del av
barnevernsreformen?

Hvordan skal samarbeidet om den forebyggende innsatsen ivaretas i en s amlet barneverns tjeneste
på den ene siden og i den enkelte kommune på den andre siden?

Oppsummering i intervjuet

Er det tema/spørsmål som du mener er viktig og som vi ikke har snakket om i intervjuet?

KSK gir informasjon om veien videre.

Tilleggsspørsmål til administrativ prosjektgruppe for Midt - Finnmark kommunesamarbe id

Hvilke konkrete planer for samarbeid foreligger innen stab/støtte funksjoner som vil ha en
innvirkning på et vertskommunesamarbeid innen barnevern?

Hvilke konkrete planer for et felles IKT system i de fire kommunene foreligger?

Hvilke utfordringer ser styringsgruppen et vertskommunesamarbeid kan gi med tanke på å ivareta
lokale interesser, lokaldemokratiet og lokalpolitisk styring?

Hvilke tiltak vurderer styringsgruppen i denne sammenheng?

På hvilken måte blir det jobbet med politisk fo rankring underveis i prosessen ?

Egne spørsmål til samarbeidspartnere

- Beskriv styrkene i det tverrfaglige samarbeidet dere har med barneverntjenesten i dag. Hvordan kan
dette videreføres i en eventuell ny organisering?

- Hvordan kan en ny organisering sikre høyere kvalitet på tidlig innsats og tverrfaglig samhandling til
det beste for det enkelte barn? (hva har dere – hva ønsker dere)

- Hvilke sårbarheter ser dere i en eventuell ny organisering, og hvordan er det evt. mulig å demme
opp for de tte?

- Oppvekstreformen gir kommunen som helhet større ansvar for det forebyggende arbeidet. Har du
noen tanker om hvilke muligheter/konsekvenser dette får for din enhet?
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Vedlegg 4 informasjonsskriv til intervjudeltakere

Informasjon til intervjudeltakere , barneverntjenesten

Hei,

Vi setter stor pris på at du deltar i et intervju i forbindelse med utredning av felles barneverntjeneste i Midt -

Finnmark.

Hensikten med å gjennomføre intervjuene er at vi i KSK ønsker å få en god forståelse og innsikt i hvorda n

barneverntjenesten er organisert i dag. Vi er opptatt av hva du tenker om både kvalitet i arbeidsprosesser, opplevd

kvalitet i et brukerperspektiv og samarbeidet i kommunen rundt barn og unge. Ansattes kunnskap og erfaring står

helt sentralt i vår kartle gging.

Endringer berører brukere og ansatte på ulike måter. I vår tilnærming vil vi legge opp til å stille spørsmål som

avdekker faktiske forhold som du mener kan være en fordel eller en ulempe ved en sa mmenslå ing . I

intervjuene vil vi også ha søkelys på å finne muligheter en ny organisering kan gi.

Vi tar personvern på alvor. KSK følger gjeldende regelverk mht. ivaretakelse av taushetsplikt og personvern

(GDPR). Alle rådgivere signerer taushetserklæring ved ansettelse, i tillegg signerer vi taushetserklæring for

oppdragsgivere når dette er nødvendig basert på oppdragets art.

A ll data blir anonymisert i den endelige rapporten, og alle dokumenter, notater og eventuelle lydopptak fra

intervjuene makuleres/slettes når oppdraget er ferdigstilt.

Med vennlig hilsen

Bettina B Nordahl

Prosjektleder
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Vedlegg 5 Informasjonsskriv samarbeidspartnere

Informasjon til intervjudeltakere, samarbeidspartnere

Hei,

Vi setter stor pris på at du deltar i et intervju i forbindelse med utredning av felles barneverntjeneste i Midt -

Finnmark.

Hensikten med å gjennomføre interv juene er at vi i KSK ønsker å få en god forståelse og innsikt i hvordan

barneverntjenesten er organisert i dag, og hvilke muligheter og utfordringer en samorganisering vil ha. Dere som

jobber med barn, unge og familier er viktige samarbeidspartnere for bar neverntjenesten, og det er derfor viktig for

oss å høre deres tanker rundt dette. Oppvekstreformen stiller nye krav til kommunen og tjenestene, og dette er

også perspektiver vi ønsker å drøfte med dere.

Endringer berører brukere, a nsatte og samarbeidspart nere på ulike måter. I vår tilnærming vil vi legge opp til

å stille spørsmål som avdekker faktiske forhold som du mener kan være en fordel eller en ulempe ved en

sa mmenslå ing . I intervjuene vil vi også ha søkelys på å finne muligheter en ny organisering ka n gi.

Vi tar personvern på alvor. KSK følger gjeldende regelverk mht. ivaretakelse av taushetsplikt og personvern

(GDPR). Alle rådgivere signerer taushetserklæring ved ansettelse, i tillegg signerer vi taushetserklæring for

oppdragsgivere når dette er nødv endig basert på oppdragets art.

All data blir anonymisert i den endelige rapporten, og alle dokumenter, notater og eventuelle lydopptak fra

intervjuene makuleres/slettes når oppdraget er ferdigstilt.

Med vennlig hilsen

Bettina B Nordahl

Prosjektleder



KSK - rapport nr . 12 /2021 70Postboks 1378 Vika , 0114 OSLO • www.kskonsulent.no


