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4.6 Barne- og ungdomsvern (VO nr 50)      
4.6.1 Innledning     
Virksomhetsområdet omfatter barneverntjeneste, barneverntiltak i familien, barneverntiltak utenfor 
familien, aktivitetstilbud barn og unge, og ungdomskontakten. 
 
Hovedmål:   
Sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, skal få 
nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, samt bidra til at barn og unge får trygge oppvekstkår. 

4.6.2 Oversiktstabeller 
Tabell 4.6.2.1 Personalressurser (årsverk) 
 31.12.2009 Budsjett 

2010 
Forslag 

2011 
Forslag 

2012 
Forslag 

2013 
Forslag 

2014 
Sum årsverk VO 50 31,25 40,75 45,75 45,75 45,75 45,75 
 
I forbindelse med turnusjusteringer for ansatte i bosettingstiltak for enslige mindreårige, samt styrking 
av oppfølging av skolegang, opprettes det 3 årsverk miljøterapeut. Det ble i forbindelse med 1. tertial 
2010 opprettet 2 årsverk barnevernkonsulent fra 1.10.2010. 
 
Tabell 4.6.2.2 Drifts- og investeringsbudsjett (kr 1.000) 
 Regnskap 

2009 
Budsjett 

2010 
Forslag 

2011 
Forslag 

2012 
Forslag 

2013 
Forslag 

2014 
Driftsutgifter 44 403 48 142 52 079 52 089  52 089 52 089 
Driftsinntekter 10 960 13 217 16 062 16 062 16 062 16 062 
Netto driftsutgifter 33 443 34 925 36 017 36 027 36 027 36 027 
Investeringsutgifter 0 4 000 0 0 0 0 
Investeringsinntekt 0 0 0 0 0 0 
Netto investeringsutgifter 0 4 000 0 0 0 0 
 

4.6.3 Behovsvurderinger 
Barneverntjenesten 
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) har utredet barneverntjenesten på 
oppdrag av rådmannen. Gjennomgangen av barneverntjenesten var motivert av økningen i antallet saker 
og en kraftig utgiftsvekst fra 2007. I ettertid har antall meldinger og utgifter fortsatt å øke som i resten 
av landet. 
 
Rapporten konkluderer med at barneverntjenesten må opp på nasjonalt nivå for ressursinnsats og bruk 
av tiltak innen ca 1 år, hjelpetiltak må benyttes vesentlig oftere enn i dag, og det må benyttes et større 
spekter av tiltak. Ettervern for ungdom som har hatt barneverntiltak, må styrkes. Det anbefales at 
barneverntjenesten får mer ressurser til å videreutvikle og etablere et tettere samarbeid med barnehager, 
skoler, helsetjenesten og politiet, og at Familiens hus og Ungdomskontakten videreføres og styrkes. 
Arbeid med barnevernplan er startet opp, som anbefalt av NOVA, og etter mandat gitt av rådmannen, 
med politisk deltakelse.  
 
Tabell 4.6.3.1 Barneverntjenesten i Ringsaker, antall barn meldt i løpet av året                                                                                                               

 1999 2001 2003 2005 2007 2008 2009 Pr 251010 
Meldingstall 107 127 157 152 177 233 260 229 
 
Pr 30.9.2010 ventet 36 barn på venteliste, dvs. å få sin sak fordelt til saksbehandler for nærmere 
undersøkelse. Etter dette er det iverksatt et bredt spekter av tiltak som inkluderer hele enheten med 
beordring fra bl.a. ungdomskontakten. Pr 25.10.2010 er ventelisten som følge av dette redusert til 4 barn 
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som etter mer enn 2 uker får sin sak undersøkt. Målet er å holde denne situasjonen à jour +/- 0 på 
venteliste.  
 
Figur 4.6.3.2 Antall barn og ungdom plassert utenfor hjemmet (enhetens egen opptelling) 
 2003 2005 2007 2008 2009 2010* 2011** 
Barn i fosterhjem 28 33 39 42 44 46 58 
Barn i barneverninstitusjon 7 13 14 10 13 13 13 
Barn i beredskapshjem/akuttinstitusjon 1 2 2 4 5 3 0 
Mødrehjem/foreldre-og-barn-institusjon - - 1 1 1 1 0 
Sum 36 48 56 57 63 63 71 
* antall barn pr 30.6.2010 
**prognose basert på saker som er berammet i fylkesnemnda høsten 2010 
 
Antall barn plassert utenfor hjemmet vil øke da det er fremmet saker om omsorgsovertakelse til 
fylkesnemnda på til sammen 12 nye barn høsten 2010. Hvert plasseringstiltak blir dyrere fordi 
alvorlighetsgraden for barna er økende, og det er vanskeligere å rekruttere nye fosterhjem. 
 
Familiens hus  
Familiens hus er en arena for tidlig hjelp og tverrfaglig samhandling, og et lavterskeltiltak for barne-
familier, som drives i et samarbeid med enhetene helsestasjon, PPT og psykisk helse. Det vises til 
nærmere omtale av Familiens hus under VO 52 helsestasjon.  
 
Ungdomskontakten  
Ungdomskontakten er et lavterskeltilbud hvor det arbeides med ungdom i alderen 13 – 23 år. Fokus er 
på forebygging, gruppearbeid og psykososial oppfølging av ungdom. I NOVA-rapporten beskrives 
ungdomskontakten som et systematisk og hensiktsmessig hjelpetiltak i forhold til sårbare ungdommer, 
med aktiviteter som fremmer mestring og sosial trening. Det understrekes at ungdomskontakten bør 
være en viktig møteplass og ”stemme” for utsatte ungdommer i kommunen. Ungdomskontakten er 
hensiktsmessig samlokalisert med ungdomshelsestasjonen i Mølla.  
 
Bosetting av enslige mindreårige flyktninger og asylsøkere 
Antall ungdommer i botiltaket har økt fra 4 til 8 fordelt på to boliger, jf. k.sak 83/2009. 
Personaltettheten ble økt for å ha personale til stede i boligen på dagtid, og to ansatte til stede på hver 
våken vakt. Omregning av stillingsstørrelse ved sovende nattevakt førte imidlertid til at en ikke fikk den 
økte personaltettheten som en ønsket. I forbindelse med at antall timer ved helkontinuerlig turnus 
reduseres fra 35,6 til 33,5 er det ønskelig å øke antall årsverk for å sikre en god personaltetthet. Totalt 
utgjør turnusjusteringene 2,5 årsverk. En miljøterapeut har hatt særskilt ansvar for å følge opp 
ungdommenes skolegang. Dette har vist seg ikke å være tilstrekkelig i forhold til de bosatte 
ungdommenes skolebakgrunn. Det er ønskelig å kunne frigjøre denne stillingen til mer skolearbeid, 
tilsvarende 0,5 årsverk. Ringsakers botiltak vil med denne økningen på 3 årsverk ligge på nivå med 
andre botiltak i forhold til personalressurser, og vil følgelig påregne og få de økte lønnsutgiftene 
refundert i sin helhet fra Bufetat. 
 
Øremerkede midler til barnevernet 
I forslaget til statsbudsjettet styrkes det kommunale barnevernet en ny øremerket bevilgning på 240 
mill. kroner. Midlene foreslås fordelt av fylkesmannen etter søknad fra kommunene. Hoveddelen av 
bevilgningen skal gå til nye stillinger, men kommuner som har tilstrekkelig antall stillinger kan søke om 
midler til enkelte andre tiltak som styrker barnevernet. En holder for tiden på med å forberede en 
søknad til fylkesmannen om øremerkede midler, og en vil komme tilbake til dette i egen sak.  
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4.6.4 Resultatmål – styringskort 
Fokusområder og indikatorer Målemetode/kilde Mål Akseptabelt  

Brukere    
Tjenester tilpasset brukernes behov    
Tilfredshet med tjenestene  Brukerundersøkelse 5,0 4,0 
Kvaliteten på tjenestene Brukerundersøkelse 5,0 4,0 
Dialog med brukerne    
Tilfredshet med samarbeid og medvirkning Brukerundersøkelse 5,0 4,0 
Tilfredshet med informasjon Brukerundersøkelse 5,0 4,0 

Medarbeidere    
Engasjement og kompetanse    
Brukernes tilfredshet med ansattes engasjement og 
kompetanse 

Brukerundersøkelse 5,0 4,0 

Ansattes tilfredshet med engasjement og kompetanse Motivasjonsmåling 5,0 4,0 
Læring og fornyelse    
Ansattes tilfredshet med læring og fornyelse Motivasjonsmåling 5,0 4,0 
Medarbeiderskap (spm: 2,4,18,32) Motivasjonsmåling 5,0 4,0 

Organisasjon    
Arbeidsmiljø     
Ansattes tilfredshet med arbeidsmiljø Motivasjonsmåling 5,0 4,0 
Ansattes stolthet over egen arbeidsplass Motivasjonsmåling 5,0 4,0 
Sykefravær Visma HRM (Ansatt) 7,6 % 10 % 
Ledelse    
Ansattes tilfredshet med ledelsen Motivasjonsmåling 5,0 4,0 
Ledelse (et samlet resultat av andre ind.)  5,0 4,0 

Økonomi    
Økonomistyring    
Avvik i % hittil i år, regnskap ift. budsjett Regnskap/budsjett 0 % + 0 % + 
Avvik i %, årsprognose ift. budsjett Regnskap/budsjett 0 % + 0 % + 

4.6.5 Standardendringer og nye driftstiltak 
Foreldre/barn senter 
Ordningen med plass i foreldre/barn institusjon avvikles for å dekke et prosentvis kutt på kr 247.000.  
 
To nye årsverk barnevernskonsulent 
I forbindelse med 1. tertialrapport ble det opprettet 2 årsverk i barneverntjenestens barneteam fra 
1.10.2010. Helårsvirkningen av stillingsopprettelsene utgjør 1 mill. kroner i lønnsutgifter. 
 
Bidrag til juridisk rådgiver i organisasjonsseksjonen 
Som delfinansiering av stilling juridisk rådgiver er det foretatt en overføring fra posten for juridisk 
bistand med kr 200.000. Rådgiveren vil føre saker for fylkesnemnd/rettsapparat for barneverntjenesten.  
 
Økt bruk fosterhjem 
Lønn og utgifter til fosterhjem økes med kr 1.184.000. Beløpet inkluderer barn som allerede er i 
beslutningssystemet, samt antatte avslutninger av tiltak. Prognosen dekker ikke framtidige utgifter som 
vil påløpe i forbindelse med saker som er berammet i fylkesnemnda høsten 2010.  
 
Redusert bruk av institusjon 
Budsjettposten for bruk av institusjon og beredskapshjem reduseres med kr 1.184.000 til fordel for økt 
bruk av fosterhjem.  
 
Økt personalressurs BEMA 
Det opprettes 3 årsverk i bosettingstiltak for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger, jf. avsnitt 
4.6.3. 
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