Svar på status i Barnevernet i Ringsaker.
Jeg stilte skriftlige spørsmål til kommunen i forbindelse med dialogkonferansen 30.mars. Jeg
fikk aldri noe skriftlig svar, men har forsøkt å svare ut fra informasjonen vi fikk på
dialogkonferansen.
a) Er kommunen på et nasjonalt nivå i barnevernssatsning og barnevernsrate? Nei verken
økonomisk, bemanningsmessig eller i antall barn som gis hjelp.
Hva skal til? Svaret er: Det må politikerne selv regne ut avhengig av hvor godt barnevern vi
vil ha. Dette svaret tolker jeg slik: Barnevernsjefen har ikke tillatelse til å fortelle hva hun
som fagperson skulle ønske seg, derfor ber hun oss om hjelp til å definere behovet.
b) Har barnevernet nok stillinger? Nei. Barnevernet har fått 4,5 stillinger fra kommunen de
siste 3 årene, men søkte nå om 4,5 stillinger ekstra fra staten og fikk 2,5. Fortsatt mangler
minst 4-6 personer og mange penger til tiltak.
c) Har barnevernet nok resurser til å videreutvikle og etablere samarbeide med barnehager,
skoler, helsetjenesten og politiet? Nei. I hele høst har barnevernet drevet brannslukking for å
få unna køen av nye saker dette har gått ut over det forebyggende arbeidet og arbeidet med å
igangsette tiltak. Derfor er fristen for igangkjøring av tiltak overskredet for mange saker, det
er liten eller ingen tid til samarbeid med andre.
Er kommuneoverlegen ening i at dette samarbeidet nå fungerer tilfredsstillende?
Kommuneoverlegen er lite involvert.
d) Hvilken hjelp har barnehager og helsesøstertjenesten fått? Liten eller ingen, med unntak av
et møte med skoler og barnehager for å få noen innspill til barnevernplanen og noen møter i
enkeltsaker.
e) NOVA mente barnevernet skulle opp på nasjonalt nivå innen 12 måneder. Kommunalsjefen
svarer: Administrasjonen jobber med et langsiktig mål om at antall ansatte skal opp på et
nasjonalt nivå, men vi har ingen tidsfrist. Vi har ikke som mål å komme opp på nasjonalt nivå
på barnevern, bare på antall stillinger.
Har barnevernet planer for kort og mellomlang sikt? Barnevernet har måttet sette disse tilside
for å drive brannslukning. Barnevernet kommer til å bryte loven i 50% av sakene også i første
kvartal i år.
f) Brukes hjelpetiltak mer enn før? Nei, men vi ønsker oss muligheten.
g) Har dere fått mulighet til å bruke flere nye typer tiltak? Nei, men vi ønsker oss det.
h) Får flere barn tiltak i stedet for henleggelse? Nei, fortsatt henlegges mer enn halvparten av
sakene uten at disse ungene får hjelp av barnevernet. Noen får hjelp av andre eller gjemmer
seg for barnevernet eller flytter vekk fra kommunen for å slippe unna barnevernet, men de
fleste av disse får ingen hjelp, det ville de fått for 15 år siden da vi hadde midler.
i) Er det etablert et miljøterapeutiskteam som jobber med familier? Nei

j) Hva er gjort på ettervernsiden? Vi følger opp noen fosterbarn som bor i fosterfamilie, men
andre har vi små muligheter til å følge opp.
k) Hva med Familiens hus? Barnevernet sammen med mange andre etater driver familiens
hus.
l) Hva med Ungdomskontakten? Barnevernet ønsker dette, men da må vi ha nok ansatte til at
det ikke går ut over alle de andre sakene vi er på etterskudd med.
m) Har barnevernet / barnevernsjefen frie fullmakter til å sette premisser uten å sjele til
budsjettrammer? Ikke besvart. Barnevernsjefen ønsker helt klart dette, men jeg tviler på at
hennes syn får lov til å komme frem som en liste over tiltak med pris og en tidsfrist. Jeg ber
om at barnevernsplanen ikke blir et juridisk dokument med pene visjoner og få forpliktene
tiltak, men heller et kort dokument vi kan bevilge etter. Nova rapporten er omfattende nok til
at det ikke er flere dokumenter vi trenger, men penger og folk.
n) Status 2010: Antall nye saker:283. Antall henlagte saker 161.
o) Er barnevernsjefen selv av den oppfatning at avdelingen nå har nok resurser til å
gjennomgå alle nye saker tilstrekkelig raskt og tilstrekkelig grundig? Ikke direkte besvart, men
det er ingen tvil hos meg at svaret er: Helt klart ikke, skal vi klare det må så å si alle som
skulle jobbe med tiltak og forebyggende aktivitet settes inn på nye saker og da stopper hjelpen
opp.
o) Er barnevernsjefen selv av den oppfatning at avdelingen har nok penger til tiltak slik at alle
barn kan få det tiltaket barnevernet mener er best for hver enkelt? Det kunne vi før, nå må vi
isteden henlegge svært mange saker.
Så sent som i høst spurte jeg etter status. Barnevernet er på rett veg og vi har ingen
restanselister var svaret fra administrasjonen. Nå når jeg har stilt konkrete spørsmål kommer
virkeligheten frem. Det finnes ingen mulighet til å gi alle barn et verdig barnevern med
dages resurser. Det er ille. I minst 4 år har vi forsøkt å gjemme problemene ved å utrede og
foreslå nye planer, men det er faktisk penger vi trenger, konkrete tiltak finnes i NOVA
rapporten. Nå må noe skje. Jeg har konkrete forslag de finner du i en egen artikkel.
På vegne av kommunestyregruppa for Ringsaklista, Haakon Wiig

