Prosess - organisering og implementering av
tiltak
• Møter med arbeidsgruppen for planen – prioriteringsliste
• Møte med virksomhetsledere i BFE og barnevernet
• Møte med direktør og ledergruppe for helse og omsorg

• Informasjon
– Komité for oppvekstkomite
– Komité for helse og omsorg
– Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
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Satsningsområder i temaplanen
Hovedfokus og primær målgruppe er barn og unge (0 til 18) og deres
foresatte

1.

Ansatte har relevant kunnskap om vold og kjennskap til hjelpetilbudet

2.

Ansatte har kunnskap om tidlig innsats og identifiserer og avdekker
risikoutsatte barn, unge og voksne som lever i sviktende omsorgsmiljøer

3.

Barn som har vært vitne til vold får raskt og nødvendig oppfølging

4.

Brukerne opplever et helhetlig hjelpetilbud med godt samarbeid og
samhandling
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Barneombudet:
Barn utsatt for overgrep får ikke nok hjelp
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Tilleggsinnstilling
Tilleggsinnstillingen – forslag til tiltak
DRIFTSBUDSJETT – ENDRINGER I 1000 kr.

2018

2019

2020

2021

- 1 500

- 1 500

- 1 500

- 1 500

Tidlig innsats i Oppvekst
- Styrkningmidler i barnehager
- Overgang barnehage – skole
- Tidlig innsats – skoler
- Barnevern

4 200

4 200

4 200

4 200

(2 000)

(2 000)

(2 000)

(2 000)

Tiltak mot vold i nære relasjoner

2 000

2 000

2 000

2 000

Administrasjon og ledelse
-

Borgenprosjektet

Oppvekst
-

-

Regjeringen foreslår å styrke arbeidet om tidlig innsats i barnehage og skole for å fange opp utfordringer
tidlig og følge dem opp raskt. I tillegg har regjeringen sendt på høring et forslag om å lovfeste en plikt for
barnehageeiere og skoleeiere til å samarbeide om en trygg og god overgang fra barnehage og skole. Det
legges også føringer for en økt satsning på forebyggende tiltak for barn, unge og deres familier for å ruste
kommunen til den kommende barnevernreformen. Dette åpner for at kommunene kan prioritere satsning på
helsestasjons- og skolehelsetjenesten.
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Modell for organisering av tiltakene
• Etablering av et fagteam
–
–
–
–
–
–

Organiseres under barnevernet
Økt handlingsrom
Sosialfaglig og psykologkompetanse
Tett samarbeid med SOV team i BV
Hindre / redusere akuttplasseringer
Samarbeid med Alternativ til vold

• Koordinatorfunksjon
– Mandat
– Ansvar for kompetanseutvikling
– Samarbeid med krisesenteret

• Teamet dekker hele aldersspennet
– Fokus på tidlig innsats
– Sette raskt inn tiltak i kriser

•
•
•
•

ICDP
Jordmor / helsesøstre
Tiltakskort
ATV
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Tentativt oversikt kostnader
Beskrivelse

Spesifiert

Etablering av TEAM

-

Arb kostnader inkl sos avg

-

Generell drift, materiell, kurs

500 000

-

25 % helsesøster hver helsestasjon – tilsvarer en
hel stilling

700 000

Jordmor og prevensjon

-

20 % stilling og innkjøp av utstyr

150 000

Tiltakskort

-

Opptrykk

60 000

-

Må sjekke ut økonomisk
forutsetning/egenandeler etc

90 000

ICDP

ATV
SUM

Sum
2 500 000

4. 000 000

Tallene er omtrentlige og barnevernet har mulighet for eventuelt å styrke budsjett med egne midler.
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