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Et fireårig forsøksprosjekt
>

21.05.2015

Høring - forsøk med ny ansvarsfordeling i
barnevernet.

Minst en stor (over 100 000
innbyggere) en mindre stor (15 – 20.000)
18.06.2015

Høringsfrist – ca. 33 høringssvar

>

01.09.2015

Søknadsfrist med politisk vedtatt søknad og
forskrift

>

01.04.2016

Forsøket starter

>

Hovedformål
>

Regjeringen ønsker et bedre barnevern hvor flere barn får rett hjelp til
rett tid – flere tjenester innenfor målgruppen i sammenheng.

>

Erkjenner at det er utfordringer i dagens barnevern og særlig med vekt
på organiseringen mellom stat og kommune – faglig og økonomisk
ansvar.

>

Ønsker at kommunene skal få et større faglig og økonomisk ansvar for
barnevernet – nærhetsprinsippet og samhandling

>

Overføring av oppgaver må sees i sammenheng med
kommunereformen.

Innholdet i forsøket
>

Endringer i ansvarslinjen følges av utarbeidet forskrift til avtalen

>

Viktige endringer:
– Tilgjengelig kapasitet i tiltaksapparatet
– Tiltaksvalg
– Finansiering

>

Større beslutningsmyndighet over tiltaksvalget følges av et større
finansieringsansvar for kommunene

Tiltak som overføres til kommunene
>

Hjelpetiltak i hjemmet
– Gjelder alle hjelpetiltak, samt de spesialiserte hjelpetiltakene under Bufetat
(MST, PMTO, DUÅ m fl.)

>

Sentre for foreldre barn (statlige institusjoner)
– Forsøkskommunene betaler full pris til Bufetat ved bruk av disse

>

Fosterhjemstilbudet
– Overtar rekruttering, opplæring og veiledning av fosterhjemmene
– Overtar hele det økonomiske ansvaret, refusjonsordninger etc bortfaller.

>

Omsorgsplasseringer
– Kan velge å bygge opp egne institusjoner eller knytte seg til «bistandsavtale»
med Bufetat. Bufetat forplikter derigjennom til enhver tid å stille med plasser
etter behov

Unntatt forsøket
>

Behandlingsinstitusjoner ( atferd og rus)

>

Enslige mindreårige flyktninger

>

Beredskapshjem og akuttinstitusjoner
– Kommunen har som i dag ansvaret for å fange opp barn med
behov for akuttiltak. Kommunen avgjør hvilke tiltak som
iverksettes og kan innenfor bistandsavtalen med Bufetat kjøpe
statens egne tiltak

Bistandsavtale
>

Dersom forsøkskommunene velger å inngå slik avtale forplikter
Bufetat å ivareta ansvaret for at det finnes et forsvarlig og
differensiert institusjonstilbud som skal dekke kommunens
etterspørsel.

>

Avtalen kan inngås når som helst i forsøksperioden og sies opp
med oppsigelsestid på seks måneder.

Økonomisk kompensasjon
>

Forsøkskommunene kompenseres økonomisk beregnet ut fra en
kostnadsnøkkel for barnevern:
– Antall innbyggere 0 – 15 år med enslig forsørger
– Antall innbyggere 0 -22 år
– Antall fattige

>

I tillegg gis det kompensasjon for etablering av nødvendig
administrasjon og kompetanse.

>

Kostnadsnøkkelen er uklar og de vil komme tilbake etter
behandling av statsbudsjettet 2016

Vurderingskriterier for søknaden
>

God måloppnåelse knyttet til sentrale krav i barnevernloven
– Fristoverskridelser, tiltaksplan ved hjelpetiltak, omsorgsplan, barns rettigheter mm

>

Kommunen har en god bemanning i barneverntjenesten,
– sett i forhold til antall meldinger, undersøkelser og barn m tiltak

>

Kommunens netto driftsutgifter til barnevern, pr barn i barnevernet

>

Kommunen kan dokumentere at de driver et godt forebyggende og tverretatlig
arbeid

>

Kommunen gir god beskrivelse av hvordan organisere forsøket

>

Helhetsvurdering – kompetanse, kapasitet, størrelse, sammensetning og
kostnadsvurdering, i forhold til kapasitetsutnyttelse knyttet til Bufetat egne
tjenestetilbud

Oversikt over søker kommuner
OPPDATERT pr 11. sept. 2015
Inntil fire kommuner vil bli valgt å være med i forsøksprosjektet
>
>
>

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Alta
Trondheim
Bergen
Karmøy (inkl Bokn kommune)
Sandnes
Bærum
Asker
Lier
Røyken
Drammen
Horten
Nøtterøy (inkl Tjøme kommune)
Krstiansand (inkl Søgne, Sogndalen, Lillesand, Birkenes kommuner)

