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Krav om høring i barnevernet.
Vi fikk en redegjøring av barnevernsjefen under dialogkonferansen. Rengjøringen var ærlig
og alarmerende. Det ble svært liten tid til dialog.
Situasjonen i barnevernet er slik at vi pånytt blir sterkt kritisert av fylkeslegen. I årevis har
barnevernet i Ringsaker slitt med få resurser og lovovertredelser og budsjett overskridelser.
Det jobbes med en barnevernplan. Som et ledd i innspill til denne planen ber jeg om at
omsorgskomiteen avholder en høring i komiteen nå i løpet av mai måned 2011. Formålet med
høringen er:
a) Å gi komiteens medlemmer god oversikt over hvilke strakstiltak som behøves for å
tilfredsstille fylkeslegens kritikk.
b) Å gi komiteens medlemmer en oversikt over hvilke tiltak ansatte og ledelsen i
barnevernet mener vi må gjennomføre for å bringe barnevernet opp på et faglig godt
nivå. Vi trenger slik kunnskap for å vurdere barnevernplanen når denne kommer.
Hva som er faglig godt nivå er gjenstand for diskusjon. Personlig følger jeg NOVAS
anbefaling om å ligge på over landsgjennomsnittet i barnevernsrate, bemanning og
bevilgning innen 12 måneder regnet fra mars 2010. Kommunestyret har foreløpig bare
vedtatt å legge seg på landsgjennomsnittet for antall ansatte og har ikke satt noen som
helst form for tidsfrist.
Jeg ønsker at denne høringen skal gi oss innsikt i barnevernet i håp om at vi alle har
best mulig grunnlag for å anbefale våre kommunestyrerepresentanter å bevilge det
som hver og en av oss etter høringen mener er et riktig nivå på et godt faglig
barnevern.
Jeg vil be om at representanter for barnevernsansatte sammen med barnevernsjefen innkalles
til høringen. Jeg vil understreke at skal høringen fungere må ansatte og leder få fullmakter til
å beskrive situasjonen og ønsker om handling, fritt og uavhengig av hva årets budsjett rammer
etc. gir anledning til. Det er derfor ikke tilstrekkelig at kommunalsjefen svarer på vegne av
etaten.

Når vi nå bryter loven for andre hang på kort tid, må situasjonen forstås så alvorlig at vi som
politikere ikke kan fraskrive oss ansvaret ved ikke selv å sette oss grundig inn i hvilke tiltak
som faktisk behøves, derfor er en høring påkrevet.
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