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Nøkkeltall -meldinger
>
>
>
>
>

>
>

Nøkkeltallene viser at det er små endringer når det gjelder
meldinger
Som i 2015 og 2016 er barnevern, politi og skole blant
instansene som oftest melder
Nav har hatt en klar økning i antall meldinger, fra en og tre i
2015 og 2016 til 13 i 2017
Som i 2015 og 2016 er rustjenestene og utekontakten blant
de som melder minst
Psykisk helsevern for voksne har hatt en markant nedgang i
meldinger, fra hhv. 12 og 11 meldinger i 2015 og 2016 til
kun to i 2017. Det samme gjelder asylmottak/Udi
Om lag 30 prosent av meldingene gjelder vold eller
seksuelle overgrep
Nesten alle meldinger og undersøkelser blir behandlet
innenfor fristen

Nøkkeltall
ANTALL MELDINGER OG HVEM SOM MELDER

2015
530 meldinger

2016
540 meldinger

2017
494 meldinger

HELSESTASJON/SKOLEHELSETJENESTEN

33

27

38

LEGE/SYKEHUS/TANNLEGE

27

36

24

SKOLE

46

73

53

BARNEHAGE

13

27

21

BARNET SELV

9

4

6

MOR/FAR/FORESATTE

49

46

49

FAMILIE FOR ØVRIG

4

4

6

ANDRE PRIVATPERSONER

23

21

8

BARNEVERNSTJENESTEN

113

86

105

NAV

1

3

13

BARNEVERNVAKTA

20

24

22

POLITI

85

56

63

BFE

6

11

8

PPT

3

3

6

PSYKISK HELSEVERN FOR BARN OG UNGE

12

9

9

PSYKISK HELSEVERN FOR VOKSNE

12

11

2

FAMILIEVERNKONTOR

3

3

5

TJENESTER FOR OPPFØLGING AV RUSPROBLEMATIKK

3

1

0

KRISESENTER

3

3

14

ANDRE ASYLMOTTAK/UDI

54

41

10

ANDRE OFFENTLIGE INSTANSER

11

19

18

ANDRE (I HOVEDSAK ANONYME)

34

36

33

UTEKONTAKT/FRITIDSKLUBB

2

1

1

Kilde: Fagprogrammet Familia

Nøkkeltall - meldinger

Kilde: Familia

Andre nøkkeltall
>
>
>

>

Nøkkeltallene viser at det er små endringer på
barnevernsfeltet
Nesten alle meldinger og undersøkelser blir behandlet
innenfor fristen
Antall barn med hjelpetiltak er svakt stigende. Tendensen er
den samme for Røyken og Hurum, og er i tråd med målet
om å hjelpe flest mulig barn og familier i hjemmet
Antall barn som barnevernstjenesten har omsorgen for,
ligger stabilt på rundt 50 barn

Nøkkeltall - frister

Kilde: SSB

Kilde: SSB

Nøkkeltall - hjelpetiltak
Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert
av barnevernet
Hurum

87

2016

84
2015

Kilde: SSB

Asker

166

2017
86

Røyken

120

121

337

306

290

Nøkkeltall - fosterhjem

Kilde: SSB

Oppfølging av barn i fosterhjem
For å sikre tett oppfølging av fosterbarn, følger det av lov og
forskrift at barnevernstjenesten i kommunen som har
omsorgen for barnet (omsorgskommunen) skal følge opp og
føre kontroll med barnets situasjon i fosterhjemmet.
Oppfølgingsplikten gjelder uavhengig av om barnet bor i
fosterhjem i omsorgskommunen eller i en annen kommune.
Barnevernstjenesten skal besøke fosterbarna minst to ganger
hvert halvår.

Barnevernstjenesten skal også gi fosterforeldrene nødvendig
råd og veiledning.

Antall barn plassert i fosterhjem som Asker
kommune har oppfølgingsansvar for:

Kilde: Fagprogrammet Familia

Tilsyn med barn i fosterhjem
For å sikre tett oppfølging av fosterbarn, følger det av loven at
kommunen der fosterhjemmet ligger (fosterhjemskommunen) skal
føre tilsyn med barn som bor i fosterhjem i kommunen. Dette
innebærer at en kommune har ansvar for tilsyn med alle fosterhjem
i sin kommune, uavhengig av om det er den aktuelle kommunen
eller en annen kommune som har ansvaret for barnevernssaken.

Formålet med tilsynet er å føre kontroll med at barnet får
forsvarlig omsorg og at forutsetningen som ble lagt til grunn for
flyttingen blir fulgt opp.
Kommunen skal oppnevne en tilsynsperson som skal føre tilsyn
med fosterhjemmet minst to ganger hvert halvår. Det skal føres
tilsyn fram til barnet fyller 18 år.

Tilsynspersonen skal snakke med barnet uten
fosterforeldrene til stede og gi barnet mulighet til å gi
uttrykk for sitt syn på forholdene i fosterhjemmet.

Tilsynsansvar for barn plassert i
fosterhjem i Asker kommune

Kilde: Fagprogrammet Familia

Mulige årsaker til avvik
Barnevernstjenesten i Asker har fokus på tilsyn og oppfølging av
fosterhjem, og gjennomfører jevnlig internkontroll.
Internkontrollene viser at avvik kan skyldes:
Oppfølging
 Feilregistrering
 Sykdom e.l. hos
kontaktperson
 Sykdom e.l. hos barnet
 Akutte hendelser i andre saker

Tilsyn
 Tilsynspersonen sender inn sin
rapport for sent
 Det tar tid før
omsorgskommunen ber om at
barnevernstjenesten i Asker
oppnevner en tilsynsperson
 Sykdom e.l. hos
tilsynspersonen
 Sykdom e.l. hos barnet

Barnevernstjenestens arbeid med
fosterhjem
Fosterhjemssamlinger
>Barnevernstjenesten arrangerer jevnlig fosterhjemssamlinger
>Samlingene i 2017 og 2018 er evaluert, og viser at
 fosterforeldrene som deltok på samlingene var fornøyde med
temaene, foredragene og gruppesamtalene
 færre fosterforeldre enn ønskelig deltok på samlingene
 varierende oppmøte medførte ustabilitet i gruppene
>På bakgrunn av evalueringene vil barnevernstjenesten foreta noen
justeringer
 Nye maler for oppfølging av barn i fosterhjem fra
16.7.2018
>Malene gjelder
 Årlig systematisk evaluering av utvikling ved
fosterhjemsplassering
 Gjennomføring av oppfølgingsbesøk i fosterhjem for å sikre at
barnevernstjenesten får informasjonen som er nødvendig for å
kunne evaluere


Rekruttering av fosterhjem
>Det

er Bufetat som har ansvaret for rekruttering og formidling av
fosterhjem
>Barnevernstjenesten kartlegger barnets behov og søker Bufetat
om bistand
>Bufetat har plikt til å tilby barnevernstjenesten et egnet fosterhjem
innen rimelig tid
>Barnevernstjenesten i den kommunen fosterhjemmet ligger skal
godkjenne det enkelte fosterhjem
– I praksis avtaler som oftest kommunene at omsorgskommunen
skal godkjenne fosterhjemmet
>Som det framgår av kommunens økonomiplan for perioden 20192022, vil barnevernstjenesten ha fokus på rekruttering av
fosterhjem i årene framover
>Barn har rett til å komme med sine synspunkter i forbindelse med
flytting til fosterhjem

Barnevernstjenestens arbeid med
rekruttering av fosterhjem





Omsorgskommunen har ansvar for å vurdere om noen i barnets
familie eller nettverk kan være aktuelle som fosterhjem
I omtrent en av fire saker finner vi nå fosterhjem i barnets
nettverk
Uavhengig av om et fosterhjem rekrutteres gjennom barnets
familie eller nettverk eller via Bufetat, er det avgjørende at
hjemmet passer til det konkrete barnets behov.
Barnevernstjenesten utreder derfor alle potensielle fosterhjem
grundig
–

–

–

–
–

Leser Priderapporter
Innhenter opplysninger om de voksne i det potensielle fosterhjemmet
• Helse
• Referanser knyttet til ev. arbeid med barn, erfaringer med å være fosterhjem,
besøkshjem el.
• Politiattest
Gjennomfører flere samtaler med de potensielle fosterforeldrene, både hjemme hos
dem og i barnevernets lokaler
Barnevernstjenesten snakker alltid med biologiske barn i den potensielle fosterfamilien
Det er utarbeidet egne intervjuguider for samtalene som gjennomføres i forbindelse
med rekruttering av fosterhjem

Rekruttering i tiltak for enslige
mindreårige
>Familiehjem

innebærer at en eller to fosterforeldre bor sammen
med 2-3 enslig mindreårige ungdom i et hus kommunene leier/eier
>Fosterforeldrene rekrutteres hovedsakelig gjennom
ulike nettverk
>I enkelte av familiehjemmene er det en voksen bror eller søster
som har bodd lenge i Norge som er fosterforeldre for sine yngre
søsken.
>Fosterforeldrene godkjennes etter flere runder med intervjuer,
innhenting av referanser og politiattest
>Fosterforeldrene veiledes og kurses etter individuelle behov og har
felles samlinger der de kan utveksle erfaringer med andre som har
tilsvarende oppdrag
>Kommunen har i alt 7 familiehjem med 22 barn og unge i alderen
8-20 år.
>Ansatte i bofellesskap og andre tiltak rekrutteres på ordinær måte

Kontaktpersoner
Antall saker per kontaktperson
>Det er store variasjoner i hvor arbeidskrevende en sak er
>Fellesorganisasjonen (FO) mener at det bør innføres en
bemanningsnorm i barnevernet som tilser at hver kontaktperson
kan ha ansvaret for 9-15 saker


Kontinuitet
>Barnevernstjenesten gjennomførte i 2017 en omorganisering som
medførte en reduksjon av skifte av kontaktperson for familiene
>Hensynet til kvaliteten i arbeidet gjør det nødvendig med
spesialiserte avdelinger. Spesialiseringen innebærer at en familie får
en ny kontaktperson når saken flyttes fra
mottak/undersøkelsessavdelingen til tiltaksavdelingen og fra
tiltaksavdelingen til omsorgsavdelingen
>Turnover, graviditet og sykdom er viktige årsaker til at barn og
familier må forholde seg til flere kontaktpersoner


Kjøp av institusjonsplasser

Kilde: Fagprogrammet Familia

Tidlig innsats
>Forebyggende

arbeid og tidlig innsats handler om å sørge
for at barn og familier som sliter får nødvendig hjelp og
støtte for å forhindre at utfordringer vokser til alvorlige
problemer
>Tidlig innsats handler også om å gripe tidlig inn i saker der
barn utsettes for alvorlig omsorgssvikt
>Barnevernstjenesten er helt avhengig av at andre melder
fra når det kan være grunn til å tro at barn opplever
omsorgssvikt
>I barnevernstjenesten er det særlig fokus på grundig
kartlegging av familien for å sikre at riktige tiltak settes inn
så tidlig som mulig. Barnevernstjenesten benytter egne
kartleggingsverktøy.

Kvalitets- og kompetanseutvikling


Kvalitets- og kompetanseutvikling i kommunen
- Nytt team
- Behandlingstilbud i ATV for unge voldsutøvere
- Barnevernet deltar i alle TFS-møter i barnehager



Kvalitets- og kompetanseutvikling i barnevernet

12 av de ansatte er i gang med opplæring i
«Barnesamtalen» Barnesamtalen er en samtalemetode basert
på et bredt utprøvd forskningsbasert og praksisnært
opplærings- og veiledningsprogram til bruk i profesjonelle
samtaler med barn
– Andre videreutdanninger
–Tre stykker starter nå på videreutdanning jf.
Kompetanseløftet i barnevernet «Mer kunnskap – bedre
barnevern»
– Faglig fredag
– Juristens time
– Rutineutvikling
–

Sykefravær
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Barneverntjenesten
Kilde: HRM

2018 (pr. 31.05)

Tiltak for Enslige Mindreårige

