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Rådmannens innstilling:
Hovedutvalg for helse og sosial støtter Ås kommunes søknad om statlige midler for
2014 for drift av barnevern.

Ås, 14.02.2014

Trine Christensen Marit Roxrud Leinhardt
Rådmann helse- og sosialsjef

Avgjørelsesmyndighet:
Hovedutvalg for helse og sosial

SAKSUTREDNING:

Bakgrunn for saken:

Staten, gjennom Fylkesmannen, legger årlig ut midler til barnevern som kommunene

kan søke på. På bakgrunn av korte tidsfrister er søknaden forhåndssendt, med varsel

om ettersending av vedtak / protokoll. Dette fordi søknadskriteriene krever politisk

behandling.

Arbeidet med fosterhjem skal gis prioritet i barneverntjenesten i Ås kommune i 2014.

I tillegg innebærer endringene i Barnevernloven § 4-16 første og andre punktum at

kommunene fra 1. januar 2014 tillegges et løpende og helhetlig ansvar for å følge

opp barn som er plassert i fosterhjem, vurdere hva som er nødvendig og forsvarlig

oppfølging av det enkelte barn.
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Vurdering:
Det er viktig at Ås kommune benytter seg av tilskuddsordningen. I samarbeid med

ambulerende miljøarbeider-tjeneste i kommunen ønsker barneverntjenesten med

disse midlene å styrke arbeidet på følgende områder:

utvelgelse av fosterforeldre - barnets behov (Matchings metodikk)

intensiv oppfølging og veiledning i etableringsfasen i fosterhjem

tilrettelegge for tilgjengelighet for fosterhjemmene

tilrettelegge for rask bistand når nye utfordringer avdekkes

Til å koordinere dette arbeidet mellom ambulerende miljøarbeidertjenesten og

barneverntjenesten –og til å planlegge og gjennomføre en kvalitetsheving i dette

arbeidet generelt, søkes det om tilskudd tilsvarende til en (1) 100 % rådgiverstilling.

Målsetting:

For fosterhjem:

kvalitetssikre utvelgelse av fosterhjem

bedre oppfølging i etableringsfasen

gi raskere bistand når nye utfordringer avdekkes

øke kvalifiseringen av fosterforeldre

gi større trygghet for det enkelte fosterhjem

utarbeide rutiner for involvering av barn og unge i prosessen og valg av

fosterhjem

For kommunen og regionen:

samordne og utnytte eksisterende ressurser i kommunen på en bedre måte.

høyne kompetansen for tilsynsførere og ansatte i kommunen som arbeider

med fosterhjem.

styrke det regionale samarbeid - kunnskaps- og erfaringsutveksling -

kompetanseheving.

utarbeide en helhetlig plan for fosterhjemsarbeidet som revideres etter 2 år.

Alternativer:

Det er et alternativ å ikke søke om midler, det vil si å trekke kommunens søknad.

Økonomiske konsekvenser:
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Kommunens utgifter blir det som er konsekvensen av et nytt årsverk som

kontorarbeidsplass, utstyr etc.

Konklusjon:

Rådmannen anbefaler at hovedutvalg for helse og sosial støtter søknaden.


