Nå må vi få et fullverdig barnevern i Ringsaker
Jeg stilte mange spørsmål til barnevernet. Jeg fikk svar. Svar som opprører. Svar som krever
handling. Svar som krever penger og bemanning. Svar som forteller oss at mer enn halvparten
av alle meldinger om alvorlig omsorgssvikt blir henlagt, det finnes ikke nok resurser til å gi
dem hjelp. Kommunen vil pånytt få kraftig kritikk av fylkeslegen.
Statusrapporten var ærlig, men alarmerende. Nå har barnevernet manglet resurser i mange år
og flere og flere meldes til barnevernet. Det kom inn 283 meldinger i fjor. Ingen handler om
bagateller. De handler om barn og ungdom som lider av alvorlig omsorgssvikt, 161 fikk
likevel ingen hjelp av barnevernet. Ja du leste rett, 161 av 283. Noen av disse familiene flyttet
for å komme vekk fra barnevernet eller gjemte seg, noen få fikk hjelp av andre, men de fleste
barna går der og venter på at du og jeg sier fra at nå må vi ta et skikkelig løft.
Jeg vil understreke at jeg har full tillit til barnevernsjefen og hennes team. De gjør sitt beste
og barnevernsjefen jobber særdeles mye for å få til så mye barnevern som det er mulig for
altfor små rammer. De som får god hjelp er fornøyd, men alt for mange får ikke hjelp.
Barnevernet har slitt i mange år, derfor ble Nova leid inn i 2008 for å komme med forslag til
handling. Rapporten er grundig og har klare anbefalinger. Nova foreslo en rekke strakstiltak.
Få av dem er blitt noe av. Det er nedslående og alvorlig.
Bemanningen i barnevernet har økt, men den er fortsatt så lav i forhold til antall nye saker at
alt for mye av tiden går til brannslukning. Hva trengs?
 Barnevernsjefen ba oss politikere regne på hva som trengs for et godt barnevern. Jeg har
regnet. Barnevernet trenger en økning på 6,855 millioner kroner for å nå målet om å
komme opp på nasjonalt nivå med litt margin, slik NOVA anbefaler.
 Hva barnevernet må gjøre står i NOVA rapporten.
 Det lages en barnevernplan. Den må komme med en liste over kontrete tiltak på hvert
område, med hvem som skal gjøre det, hva det vil koste og tidsfrist for når det er i drift,
og ikke med en masse gode hensikter som ikke forplikter.
 Kostnader til rettssaker og sakkyndige må styres av egen konto med tilhørende fond og
ikke gå ut over hjelpen til andre.
 Barnevernet må ikke henlegge noen saker der unger virkelig lider og ikke får hjelp av
andre.
Friske voksne må ta ansvar for seg selv. De aller fleste av oss gjør det og er opptatt at av
barna våre skal få det best mulig, barnestol i bilen, sunn mat osv., det er vi voksne som tar
ansvaret. Noen barn har det motsatt, de prøver å ta ansvaret for at lillesøster ikke misbrukes,
at det finnes mat i huset, at mor eller far ikke ruser seg så ofte. De har forlengst sluttet å gråte,
forlengst sluttet å stole på voksne, forgjeves ropt om hjelp og gitt opp. Andre sliter med syke
foreldre eller manglende grenser. For noen år siden ville de fått hjelp, men ikke nå lenger. Det
er vårt ansvar, vi må gjøre noen nå av minst 4 grunner:




Vi er moralsk forpliktet til å hjelpe.
Vi bryter loven for hver dag vi ikke gir den hjelp vi skal.
For hvert barn vi lar være å hjelpe får vi nye kostnader til sosialhjelp når de blir 18år. På
to år har antall ungdommer uten arbeid eller utdanning økt fra ca 220 til ca 400. Det koster
oss millioner i året, vi må stoppe dette ved å gi hjelpen mens de er barn slik at de kan få en
mulighet til å vokse opp uten varige skader og siden klare seg selv ellers eksploderer
kostnadene.



Unger som lider merkes i barneskolen og ungdomsskolen og det krever også der
ekstrainnsats av lærere som skulle ha brukt tiden på kunnskapsformidling.

Kommunen har et slagord: Vekst og Utvikling. Det er vi veldig gode på, her skal
administrasjonen virkelig ha ros for en iherdig innsats. Men det gjelder ikke for Per og Kari
som lider av alvorlig omsorgsvikt. Vi må klare å bruke like mye penger på barnevern som
gjennomsnittet av alle andre kommuner.
Vi har ventet lenge nå. Situasjonen blir stadig dårligere for flere. I 2009 var det 90 unger som
ikke fikk hjelp, i 2010 var det 161. De er mye morsommere å bruke penger på vekst og
utvikling, det synes jeg også, men vi kan ikke lenger løpe fra vårt ansvar for disse barna,
derfor må vi politisk få i stand et løft nå.
Ringsaker har en dyktig rådmann og en stor stab. La oss signalisere at nå er det nok, nå må
barnevernet opp på et nasjonalt nivå med litt margin, da kan vi fortsette å legge mer granitt og
bygge gode tjenester slik vi ellers er flinke til.
På vegne av kommunestyregruppa for Ringsaklista, Haakon Wiig

