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Vedr. kommunestyresak- fratredelse av avtale om barnevernsamarbeid
Eigersundkommuneer vertskommunefor det interkommunalebarnevernsamarbeideti Dalaneog
ble gjennommedia,AvisenAgder,mandag30. november2020kjent med at Lundkommunestyre
03.12.20skalbehandleen sakom mulig uttreden fra vertskommunesamarbeidet
om
barneverntjenesteri Dalane. Vi har i etterkant lest saksfremlegget(datert 05.11.2020–publisert
26.11.2020)på Lundkommunesnettsider.
Vi ber om at dette skrivet blir formidlet til kommunestyretsom en del av saksopplysningene
før det
treffes vedtaki saken.
Det politiske saksfremleggetsyneså leggetil grunn etensidig, negativtbilde av
barnevernsamarbeidetfor å underbyggeanbefalingentil kommunestyretom å tre ut av
barnevernssamarbeidetgrunnet
bekymringfor det høyekostnadsnivået.Bildet kan med fordel
nyanseres.Det visesda særligtil følgende:
Sakensyneså skapeet uheldiginntrykk av at unødvendigmangebarn plasseresutenfor
hjemmet. Her vil vi vise til Rogalandrevisjonsforvaltningsrevisjonav Dalanebarnevernder
en av konklusjoneneer at "(..) Somvi skal se i avsnitteneunder,får barnevernetmedholdi
de fleste sakenesom er behandleti Fylkesnemnda.
Dette viserat fylkesnemndamener
kriterienefor plasseringerer tilstede.»
Det gis et inntrykk av at Lundkommuneikke får den informasjonende har behovfor, samt at
verkenden økonomiskestyringeneller kvaliteten i barneverneter god nok. Eigersund
kommunekjenner segi liten grad igjen i beskrivelsenesom gis.
Særligfor Lundkommunesvedkommendehar differansenmellom saksmengdeog kapasitet
over år vært stor. Dennedifferansener nå mindre da antall sakerer redusertsamt at
tjenestener tilført flere stillinger.
Barneverntjenestengir muntlig informasjonom statusi barnevernettil de politiske utvalgene
i Lund,ca. 1 gangpr. år, senestvåren2020. Det var ogsåplanlagtat barneverntjenesten
skulleformidle informasjontil kommunestyreti Lundved to anledningeri 2020,begge
orienteringeneble avlystav Lundkommune.
Flerkulturellkunnskapsamt kompetansepå traumebevisstomsorger en del av
basiskompetansen
til de ansattei barnevernet.
Det fremkommeri saksfremleggetat Lundkommunehar ønsketå innføre et krav til Dalane
barnevernom at alle tiltak barnevernethar iverksattskalgjennomgåsminimum hvert halvår.
Besøksadresse:
Postadresse:
E-postadresse:
Internett:

Strandgaten18, 4370Egersund
,
post@eigersund.kommune.no
www.eigersund.kommune.no

Telefon:
Telefaks:
Org.nr.:
Vår ref.:

51 46 84 00
51 49 27 26
944 496 394
20/44879

-2-




Tall fra barnevernmonitoren viser at det ved utgangen av 2019 var utarbeidet tiltaksplan for
100 % av barna i Lund kommune som mottar hjelpetiltak, landsnittet ligger på 87,1 %. Kravet
om evaluering er overholdt i 91,7 % av sakene, landsnittet er her 67,1 %. Videre er det
utarbeidet omsorgsplan for alle barn under omsorg og også disse evalueres hvert kvartal.
I saksforelegget reises det prinsipielle problemstillinger om kommunedirektørens
(administrasjonens) involvering i enkeltsaker før det fattes barnevernstiltak. Den foreslåtte
tilnærmingen er juridisk problematisk helt uavhengig av organisering.
Da Lund kommune har høyere dekningsgrad enn de øvrige kommunene i Dalane
samarbeidet innebærer dette at de øvrige kommunene i samarbeidet er med og finansierer
de administrative kostnadene knyttet til drift av barneverntjeneste på vegne av Lund.

For øvrig registrerer vi at kontrollutvalget i Lund kommune behandlet nevnte forvaltningsrapport og
gjorde følgende enstemmig vedtak på sitt møte 18.11.2020 i sak 34/20: "Kommunestyret i Lund
vedtar den framlagte forvaltningsrevisjonsrapporten ang. Dalene Barnevern."
Rapporten er for øvrig også behandlet i kontrollutvalget i Eigersund 26.11.2020. Det vises til vedlegg.

Høy andel barn med tiltak utenfor hjemmet
I saksfremlegget vises det bla. til Rogaland revisjons rapport etter gjennomføring av
forvaltningsrevisjon overfor Dalane barnevern. Revisjonens anbefaling om å ha en langsiktig
ambisjon om å redusere andelen plasseringer utenfor hjemmet, trekkes frem. Lund bemerker i
saksfremlegget at dette må prioriteres nå.
Fra vertskommunens side understrekes det i den forbindelse at det ikke er slik at andelen barn med
tiltak utenfor hjemmet i Lund er høy fordi reduksjon av antall plasseringer utenfor hjemmet ikke har
blitt prioritert. Bakgrunnen for at revisjonen har anbefalt en mer langsiktig ambisjon om å redusere
andelen plasseringer er at kriteriene for plassering etter lov om barneverntjenester er tilstede for
barna som allerede er plassert utenfor hjemmet. Dette innebærer at hjelpetiltak i hjemmet ikke er
funnet tilstrekkelig for disse barna og at plassering utenfor hjemmet er helt nødvendig for å sikre
disse barna forsvarlig omsorg.
Barneverntjenesten følger fortløpende opp alle plasseringer. Dersom situasjonen i hjemmet er
endret slik at det er overveiende sannsynlig at foreldrene kan gi barnet forsvarlig omsorg, skal saken
fremmes Fylkesnemnda for oppheving av omsorgen for barnet. Dette såfremt barnet ikke har fått en
slik tilknytning til fosterhjemmet at en tilbakeføring til foreldrene vil være til skade for barnet. For
enkelte barn endres dermed plasseringstiltak til hjelpetiltak i hjemmet i forbindelse med
tilbakeføring til hjemmet. En stor andel av de plasserte barna har imidlertid behov for langvarige
plasseringstiltak og vil dermed være en del av statistikken «Barn med tiltak utenfor hjemmet» over
tid.
Følgende fremkommer i Rogaland revisjonsrapport på s. 23:
«Det finnes ingen anbefalt standard på fordeling av barn som mottar hjelp til hjemmet og
hvor mange som bør motta hjelp i form av flytting ut av hjemmet. Lav andel plasserte barn er
derav ikke ens betydning god kvalitet, eller høy andel dårlig kvalitet. Barneverntjenestens sin
innsats styres av en vurdering av det enkelte barns beste. Uansett hva forklaringen er, kan
det se ut til at det er behov for den høye andelen plasseringer utenfor hjemmet i Dalane. Som
vi skal se i avsnittene under, får barnevernet medhold i de fleste sakene som er behandlet i
Fylkesnemnda. Dette viser at fylkesnemnda mener kriteriene for plasseringer er tilstede.»
Ambisjonene om å redusere andelen plasseringer utenfor hjemmet nås dermed først og fremst
gjennom langsiktig satsning på tidlig innsats i barnehagen, skolen og de ulike hjelpetjenestene i
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kommunene, herunder også gjennom videreutvikling av barneverntjenestens hjelpetiltak. Dette for å
sikre rett hjelp til rett tid, og forbygge at andelen barn som har behov for plasseringer utenfor
hjemmet er så stor. Satsningen på BTI – Bedre tverrfaglig innsats – som Lund kommune nå går inn
for, vil her kunne ha en sentral rolle og bidra til bedre samkjøring og kvalitetssikring.
Bakgrunnen for det høye behovet for plasseringer utenfor hjemmet er sammensatte. Snarere enn å
tilbakevise mulige årsaker til at behovet for plassering utenfor hjemmet er så omfattende, er det
behov for at kommunene i samarbeidet setter seg ned sammen, analyserer dette nærmere og
samarbeider om å iverksette forebyggende tiltak på bakgrunn av det som fremkommer. Dalane
barnevern har oversendt søknad til Fylkesmannen om midler til å se på forebyggende tiltak på tvers
av kommunene i samarbeid med deltakerkommunene i barnevernsamarbeidet.

Delegasjon av vedtaksmyndighet etter lov om barneverntjenester
Det fremkommer i saksfremlegget til Lund kommune at de har bedt om samarbeid med Dalane
barnevern før det besluttes tiltak for i samarbeid å kunne vurdere om kommunens eget
tiltaksteam/tjenestested i kommunen kan iverksette tilstrekkelig tiltak.
I forbindelse med etableringen av vertskommunesamarbeidet ble vedtaksmyndighet etter lov om
barneverntjenester delegert fra kommunedirektør/rådmann i Lund og Sokndal til barnevernleder i
vertskommunen. Hvem som til enhver tid har myndighet som barnevernleder, vedtas av
kommunestyret i vertskommunen. Barnevernleder har dermed myndighet delegert direkte fra
kommunestyret i tråd med kravene til dette i lov om barneverntjenester. Dette innebærer at
barnevernleder har den øverste vedtaksmyndigheten i kommunen når det gjelder iverksetting av
tiltak etter lov om barneverntjenester. Eventuell overprøving av vedtak foretas av Fylkesnemnda for
barnevern- og sosialsaker, rettsinstans eller Fylkesmann.
Dette innebærer at beslutninger om å sette inn tiltak tas av barnevernleder. Kommunalsjef og/eller
rådmann/kommunedirektør i den enkelte kommune deltar ikke i beslutningsprosessen. Bakgrunnen
for dette er å sikre at det er barnevernfaglige vurderinger som ligger til grunn for barnevernsvedtak.
Denne problematikken er helt uavhengig av organisering. Etablering av en praksis der
barneverntjenesten drøfter iverksettelse av tiltak med kommuneledelsen i Lund før vedtak fattes er
dermed ikke i tråd med intensjonen i lov om barneverntjenester. Det er heller ikke praksis i Eigersund
eller Sokndal kommune. Den foreslåtte tilnærmingen er juridisk problematisk helt uavhengig av
organisering.
Barneverntjenesten samarbeider imidlertid med både barnehager, skoler og hjelpetjenester på
kommunalt og statlig nivå i alle deltakerkommunene i forbindelse med barnevernfaglige
undersøkelser og evalueringer. Dette både ved mottak av meldinger, innhenting av opplysninger,
samarbeide om tiltak samt gjennom deltakelse i samarbeidsmøter og ansvarsgruppemøter rundt
enkeltbarn mm. for å sikre det enkelte barn rett hjelp, til rett tid. Videre deltar barneverntjenesten i
følgende samarbeidsfora på generelt nivå i Lund: Samhandlingsportalen, URT og Tverrfaglig
familieteam. Vi deltok også i de regelmessige møtene med det nå nedlagte asylmottaket drevet av
Sana. Dette sikrer nærhet mellom barneverntjenesten og de ulike kommunale tjenestene og gir
nødvendig lokalkunnskap. Barneverntjenesten har i tillegg flere medarbeidere som er bosatt i Lund.
Også det bidrar til lokal forankring.
Barneverntjenesten arbeider videre utfra minste inngreps prinsipp. Der det viser seg at tiltak på
forebyggende nivå i kommunen vil være tilstrekkelig, henlegges barnevernssaken.
Barneverntjenesten skal, når barnet på grunn av forholdene i hjemmet eller av andre grunner har
behov for det, sørge for å sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien. Plassering utenfor hjemmet
er først aktuelt dersom barnets situasjon ikke kan bedres gjennom forebyggende tiltak på
kommunalt nivå, herunder hjelpetiltak fra barneverntjenestens side.
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Det fremkommer i saksfremlegget at Lund kommune har ønsket å innføre et krav til Dalane
barnevern om at alle tiltak barnevernet har iverksatt skal gjennomgås minimum hvert halvår. Dette
for å avdekke om eksisterende tiltak kan endres – f.eks. om tiltak gjennom kommunens familieteam
kan erstatte tiltak iverksatt av barnevernet.
Gjennom lov om barneverntjenester, samt retningslinjer og tolkninger knyttet til denne, stilles det
krav til at det skal utarbeides tiltaksplan for alle barn som mottar hjelpetiltak fra barnevernet.
Tiltaksplanene skal evalueres minimum hvert kvartal. Tall fra barnevernmonitoren viser at det ved
utgangen av 2019 var utarbeidet tiltaksplan for 100 % av barna i Lund kommune som mottar
hjelpetiltak, landsnittet ligger på 87,1 %. Kravet om evaluering er overholdt i 91,7 % av sakene,
landsnittet er her 67,1 %. Videre er det utarbeidet omsorgsplan for alle barn under omsorg og også
disse evalueres hvert kvartal. Barneverntjenesten har fokus på å trekke samarbeidsinstanser mer
aktivt inn i evalueringen av flere saker enn det som har vært praksis. Når det gjelder den
overordnede ledelsens involvering i barneverntjenestens evalueringer er det naturlig å se nærmere
på dette i den rådgivende referansegruppen for å avklare hvilke behov som foreligger samt se dette i
sammenheng med overstående.

Organisering, bemanning og kompetanse
Det fremkommer at Lund kommune opplever barneverntjenesten som en topptung organisasjon.
Organiseringen i barnevernet ble besluttet endret for tre år siden. Fire team ble redusert til tre team
og en av teamlederne ble tilsatt som assisterende barnevernleder. Endringen ble først iverksatt fra
desember 2018. Slik Eigersund kommune vurderer det, har dette bidratt til den positive utviklingen i
barneverntjenesten, noe også KS konsulent bekrefter. De har vært inne og utarbeidet en
tjenesteanalyse samt veiledet barnevernledelsen i etterkant. Det har fra deres side blitt formidlet at
en av de viktigste suksessfaktorene innenfor barnevernet er en ledelse bestående av flere enn
barnevernleder. Dette for sikre god ledelse både når det gjelder daglig drift, strategisk utvikling av
tjenesten samt tett oppfølging og veiledning av den enkelte medarbeider. Tilbakemeldingene fra KS
vedr. Dalane barnevern har vært svært positive, og de trakk blant annet frem det tette samarbeidet,
og den korte avstanden mellom de ulike nivåene i tjenesten samt opp mot den overordnede ledelsen
i kommunen. Det vises til tidligere informasjon formidlet skriftlig vedr. dette, da Lund kommune ikke
hadde anledning til å være tilstede på noen av de to muntlige presentasjonene.
Det står i saksfremlegget at antall barnevernssaker har gått ned det siste året og at tjenesten likevel
ble tilført to nye stillinger, samt at Lund kommune ikke har fått svar på om bemanningen vil
reduseres dersom saksmengden minker ytterligere. Differansen mellom saksmengde og kapasitet
har over år vært stor. Dette gjelder særlig for Lund kommunes vedkommende. Denne differansen er
nå mindre, da antall saker er redusert samt at tjenesten er tilført flere stillinger. Dersom vi skulle
komme i en situasjon med overkapasitet vil bemanningen selvsagt måtte reduseres. Vi er imidlertid
ikke der pr. i dag. Det vises også til barnevernsreformen som omtales i saksfremlegget. Den vil
medføre overføring fra ansvar og oppgaver fra det regionale statlige barnevernet til det kommunale
barnevernet fra og med 01.01.22. Bemanning fremover vil måtte ses i lys av dette.
Bakgrunnen for at differansen mellom behov og kapasitet har vært og er særlig stor i Lund kommune
er at administrasjonskostnader, herunder lønnsutgifter til ansatte, fordeles mellom kommunene
utfra andel barn 0-17 år i kommunen – ikke utfra andel barn 0-17 år barnevernet har satt inn tiltak
overfor i den enkelte kommune. Da Lund kommune har høyere dekningsgrad enn de øvrige
kommunene i Dalane samarbeidet innebærer dette at de øvrige kommunene i samarbeidet er med
og finansierer de administrative kostnadene knyttet til drift av barneverntjeneste på vegne av Lund.
Ved utgangen av 2019 var det satt inn barnevernstiltak overfor 8 % av barna 0-17 år i Lund
kommune. Tilsvarende tall for Sokndal og Eigersund var henholdsvis 5,3 % og 5,1 %. Når det gjelder
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barn med undersøkelse 0-17år var prosentandelen for Lund 5,1 %, Sokndal 5,7 % og Eigersund 3,9 %.
Størst utslag gjør imidlertid differansen når det gjelder barn som bor utenfor hjemmet. For Lund er
prosentandelen, som dere skriver i saksfremlegget, 3,4 %. Sokndal og Eigersund ligger på 1,7 %.
Antall barn med undersøkelser og tiltak pr. årsverk den enkelte kommune dekker kostnadene knyttet
til, var følgende ved utgangen av 2019:
 Lund
27,6 barn
 Sokndal
22,1 barn
 Eigersund
17,8 barn
Samtlige tall er hentet fra barnevernmonitoren.
Når det gjelder barneverntjenestens kompetanse bemerkes følgende fra Lund kommunes side i
saksfremlegget: «Lund kommune har hatt Sana asylmottak over flere år, men i rapporten (henvisning
til forvaltningsrapporten fra Rogaland revisjon) kommer det ikke frem om Dalane barnevern har hatt
kompetansehevende tiltak eller kunnskap om veiledning for mennesker fra andre kulturer og
traumebevisst omsorg. Dette temaet er viet liten plass i rapporten.» Det vises her til mandatet for
revisjonen. Kartlegging av kompetansen i barnevernet inngikk ikke i mandatet og er dermed heller
ikke belyst i rapporten. Flerkulturell kunnskap samt kompetanse på traumebevisst omsorg inngår
imidlertid i basiskompetansen til de ansatte i barnevernet.

Barns- og foreldres medvirkning
Barns rett til medvirkning og barnevernets plikt til å samarbeide med barn og foreldre fremkommer i
lov barneverntjenester §§ 1-6 og 1-7, tilføyd ved lov 20.04.2018. Rogaland revisjon konkluderer med
følgende: «Dalane barnevern har gode organisatoriske forutsetninger for å sikre barn og foreldres
medvirkning, men gjennomgangen tyder på at barn og foreldres involvering er mangelfull, og at
barnets mening vektes i for liten grad.» En av anbefalingene fra revisjonen er dermed iverksetting av
tiltak for å sikre en bedre involvering av barn og foreldre i enkeltsaker. Videre er det anbefalt at
ansatte blir mer delaktige i det etablerte samarbeidet med brukerorganisasjoner som representerer
barn og foreldre.
Dette er anbefalinger som vil bli fulgt opp slik at de økte forventningene til god forvaltningspraksis i
barnevernet når det gjelder barns- og foreldres medvirkning blir møtt både på individ- og systemnivå.
Barns- og foreldres medvirkning er et av de sentrale utviklingsområdene på barnevernsfeltet og det
også behov for å videreutvikle praksisen i Dalane barnevern på dette området.

Samarbeid og informasjon
Eigersund ønsker som vertskommune ønsker å strekke seg langt for å få til et godt samarbeid med
samarbeidskommunene og imøtekomme de involverings- og informasjonsbehovene som foreligger.
Det bekreftes også i Rogaland revisjons rapport. Rutiner som supplerer den foreliggende
samarbeidsavtalen for Dalanesamarbeidet, er under utarbeidelse i samarbeid med den rådgivende
referansegruppen.
Det avholdes fire årlige møter i den rådgivende referansegruppen for Dalane barnevern. Den
rådgivende referansegruppen er den viktigste arenaen for formidling av styringsinformasjon fra
barneverntjenesten og styringssignaler fra den overordnede ledelsen.
Lund har formidlet at informasjonsbehovet er større enn det som dekkes i forbindelse med disse
møtene. Barnevernleder og rådgiver fra kommunalsjefs stab deltok derfor på møte i
kommunedirektørens ledergruppe i vår. Det ble der etterspurt mer innsikt i saker på individnivå for å
få større forståelse for barneverntjenestens barnevernfaglige vurderinger da disse får store
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økonomiske konsekvenser for kommunen. Det ble videre formidlet fra Lund kommunes side at flere
av sakene gjerne kunne vært løst med iverksettelse av tiltak i regi av andre kommunale tjenester enn
barnevernet.
Det ble i juni sendt epost til Lund kommune med tilbud om å gjennomføre en tjenestereise i to til tre
saker der barnevernet har vært inne med tiltak, basert på samtykke fra de aktuelle familiene. En til to
saker valgt av Lund kommune og en til to saker valgt av barnevernet. Dette for sammen å kunne se
på hva som var blitt gjort i de ulike fasene av saken for å evaluere både det forebyggende arbeidet og
barneverntjenestens arbeid med tanke på læring og videreutvikling av tjenestene.
Barneverntjenesten venter på tilbakemelding fra Lund vedr. henvendelsen.
Barneverntjenesten gir muntlig informasjon om status i barnevernet til de politiske utvalgene i Lund,
ca. 1 gang pr. år, senest våren 2020. Det var også satt opp at barneverntjenesten skulle formidle
informasjon til kommunestyret i Lund ved to anledninger i 2020. Ved begge anledningene fikk
barnevernleder tilbakemelding om at orienteringen likevel ikke var satt opp da hun ringte for å
avklare når hun skulle møte.

Økonomirapportering
Kommuneøkonomien er utfordrende pr. i dag for de aller fleste kommunene. Vertskommunen har
dermed stor forståelse for at det kan være utfordrende å sitte med kostnader som er basert på
vedtak fattet av barneverntjenesten i vertskommunen. Da særlig når kostnadsnivået er på det nivået
Lund kommune har erfart over tid. Det legges dermed vekt på å sikre regelmessig og god
økonomirapportering. Hoved-rapportering finner sted i forbindelse med de fire årlige møtene i den
rådgivende referansegruppen. Disse rapporteringene suppleres med oppdateringer underveis
dersom nye særlig kostnadskrevende tiltak iverksettes samt i forbindelse med oppdatering av
regnearkene barneverntjenesten anvender vedr. særlig kostnadskrevende tiltak. Lund kommune får
også oppdatert informasjon når det ved behov anmodes om dette.
Når det gjelder de administrative kostnadene er disse forutsigbare og innenfor budsjettrammen.
Tiltakskostnadene kan være noe mer uforutsigbare. Dette da nye kostnadskrevende tiltak kan måtte
iverksettes på kort varsel i løpet av regnskapsåret for å ivareta barneverntjenestens ansvar etter lov
om barneverntjenester. Det er forståelig at dette oppleves utfordrende selv om det rapporteres fra
om fortløpende.
Det høye kostnadsnivået når det gjelder barneverntjenester i Lund er knyttet til den høye andelen
plasserte barn. Andelen vil være den samme også dersom Lund kommune etablerer en egen
barneverntjeneste. Det vises til forsvarlighetskravet i lov om barneverntjenester § 1-4 som ligger til
grunn for de tiltak barneverntjenestens iverksetter.
Den økonomiske styringen i Dalane barnevern følges tett opp av kommuneledelsen i Eigersund. Det
stilles krav til tjenesten skal drives så kostnadseffektivt som mulig samtidig som
forsvarlighetsprinsippet i barnevernloven ivaretas.

Veien videre
Eigersund er som vertskommune avhengig av å få informasjon i forkant når saker som berører
barnevernsamarbeidet skal opp til politisk behandling. Dette blant annet for å kunne informere dem
som kan bli berørt av et slikt vedtak, herunder barn, unge og foreldre fra Lund som barnevernet er
inne med tiltak overfor, de ansatte i barneverntjenesten, fosterforeldre og andre oppdragstakere
samt de øvrige samarbeidskommunene Sokndal og Bjerkreim.
Vi vil vennligst be om at dere holder oss oppdatert i den videre prosessen.
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