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Er det korrekt at barnevernet omorganiseres med virkningstidspunkt før 1.1.2023? 

 

Betyr en slik omorganisering at avdelinger nedlegges og nye opprettes? Vil det bli endret antall 

avdelinger i ny organisering? Vil avdelinger endre lokasjon? Får det endrede konsekvenser for 

brukerne? 

 

Hvordan er brukermedvirkning ivaretatt i utforming og implantering av den nye organiseringen av 

Barneverne? Er det benyttet brukerråd? 

 

Hvilket politisk vedtak ligger til grunn for denne omorganiseringen og endringen av lokasjoner? Når ble 

hovedutvalg for oppvekst og utdanning orientert om alt dette?  
 

Svar 

 

I tett dialog med de tillitsvalgte og ansatte har tjenesten denne høsten arbeidet for å tilpasse driften i 

samsvar med vedtak fattet i kommunestyret juni 2022: 

 

 Det tilstrebes en større grad av samlokalisering av barneverntjenesten for blant annet å 

redusere de faglige utfordringene tjenesten opplever. 

 

 Det ses på muligheter for å redusere arbeidsbelastningen per årsverk og hva som skal til  

for å redusere økende grad av turnover i tjenesten. 

 

Organisering av tjenestene i kommunen i virksomheter og avdelinger er innenfor rådmannens 

myndighet. Det gjennomføres ikke en omorganisering i virksomheten, men barnevernet gjør 

organisatoriske tilpasninger for å sikre leveranser av tjenestene.  Ungdomsavdelingen inkluderes i 

avdeling for enslige mindreårige for å samle kompetanse i tiltak rettet mot ungdom. Tjenestene skal 

utføres nær brukerne og i samhandling med andre tjenester når dette er til fordel for barn/familie.  

Det er ingen endring i dette prinsippet. 
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Det viktigste er å levere tjenester av god kvalitet og det har vært nødvendig å handle raskt for å ikke 

miste medarbeidere.  Personalsituasjonen er krevende og brukere trenger tjenestene lett tilgjengelig 

og av god kvalitet.  Det er ingen endring i brukerperspektivet, men i arbeidet med å sikre 

tjenesteproduksjonen har ikke brukere vært involvert. 

Brukermedvirkning i barnevernet handler om direkte tilbakemeldinger fra brukere av tjenestene på det 

de faktisk mottar.  Tilpasningen som er gjort er for å sikre rettighetene og behovene til det enkelte 

barn.   

 

Ved utvikling av innhold i tjenesten er brukerråd aktuelt, men i dette tilfellet er innholdet uendret.  

 

Etter avtale med utvalgsleder får hovedutvalget en oppdatering vedr. status i tjenesten tidlig i 2023. 

 

 


