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Forord 

I løpet av 2018 ble det registrert 1361 henvendelser og aktiviteter i Vaktdata, det som fram 
til 7.januar 2019 har vært Follo barnevernvakts fagsystem. Dette tallet representerer ulike 
former for hendelser. Det kan dreie seg om enkeltstående henvendelser vakta tar imot pr. 
telefon og der saken avsluttes etter den ene samtalen. Det kan også dreie seg om 
registrering av oppfølgingsaktiviteter, som eksempelvis hjemmebesøk, kontrollbesøk, 
håndtering av akutt hendelse, krisehåndtering, råd, veiledning, samtaler og vergeoppdrag.  
Det samlede tallet på 1361 gir et gjennomsnitt på 3.7 aktiviteter eller henvendelser pr. dag. 
Mange av disse har handlet om alvorlige situasjoner og omfattende bekymring for de barna 
dette gjelder.  
 
Hastesaker på barnevernlovens område setter forvaltningsretten, barnevernretten og 
grunnleggende rettssikkerhetsprinsipper på spissen. I situasjoner av akutt karakter, og der 
det haster med å få gitt bistand, må de som jobber ved Follo barnevernvakt være særlig 
skjerpet. Kartlegging og vurderinger må foregå raskt og presist, og de barna situasjonene 
handler om skal sikres og gis god omsorg. Vurderingene må være klart forankret både i de 
faktiske hendelsene, i anerkjente faglige perspektiver og i gjeldende rett. De ansatte på 
barnevernvakten må i konkrete situasjoner, og i løpet av relativt kort tid, utføre et forsvarlig 
arbeid der hensynet til barnets beste står i forgrunnen. I enkelte situasjoner har 
barnevernvakten kun noen minutter på seg til å fatte avgjørelser som kan ha stor betydning 
for det enkelte barnet. 
 
Med dette som utgangspunkt er det åpenbart viktig og nødvendig stadig å jobbe med 
videreutvikling av tjenesten. Vi må ha en forsvarlig internkontroll med gode virkemidler for å 
kvalitetssikre arbeidet, og vi må sikre at vi utfører jobben vår til beste for de som har behov 
for tjenestene våre.  

I tillegg til at Follo barnevernvakt fortløpende arbeider med sine kjerneoppgaver, har vi i 
2018 også vært gjennom interne prosesser av betydelig omfang. Som vist til i årsrapporten 
for 2017, ble turnusen, med virkning fra 1.mai 2017, endret fra at ett team jobbet hele 
helgen til en fordeling av helgen på to team. Denne endringen innebar 8 nye faste ansatte, 
og dermed en fordobling av personalgruppens størrelse. 2018 var dermed det første hele 
året med ny turnus og dobbelt så stor personalgruppe. En annen stor og konkret endring av 
særskilt betydning for Follo barnevernvakt er flyttingen fra politihuset i Ski til lokaler i Ski 
Sykehus. På tidspunktet for ferdigstilling av forrige årsrapport var det uklart hvor Follo 
barnevernvakt skulle holde hus, etter at det i januar 2018 ble avgjort at vi, på grunn av 
mangel på kontorplasser, måtte ut av politihuset. Nokså kort tid etter forrige årsrapport ble 
det besluttet at vi skulle få lokaler ved Ski Sykehus. Ski kommune, spesielt representert ved 
kommunalsjef på oppvekstområdet samt kommunens eiendomsavdeling gjorde en flott jobb 
med å følge opp de behov for rom og funksjoner en barnevernvakt i vårt format har. I 
begynnelsen av juli 2018 flyttet vi, og i dag har vi funksjonelle, tilpassede og trygge lokaler 
som er med på å bidra til forsvarlige og gode prosesser i Follo barnevernvakts arbeid.  

En annen strukturell endring vi har arbeidet med i løpet av 2018 er implementering av nytt 
fagsystem. Vår bruk av Vaktdata, som er det systemet Follo barnevernvakt og de fleste andre 
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barnevernvakter har benyttet, ble avsluttet 6.januar d.å. Fra 7. januar har Follo 
barnevernvakt benyttet seg av fagsystemet Visma Flyt Bvv. Implementering av, og det å ta i 
bruk, et helt nytt fagsystem krever betydelig innsats og oppmerksomhet. Virksomhetens 
ansatte må lære seg nytt begrepssett, nye måter å systematisere arbeidet på og til dels nye 
tanker om saksbehandlingen. Dette kan være krevende, spesielt i oppstartsfasen. Og dette 
handler ikke bare om at systemet er nytt for oss, men det handler også om at dette er et 
nytt system i seg selv. Vi må dermed forvente noe friksjon og barnesykdommer i 
oppstartsfasen. Det positive med dette er blant annet at vi, ved å være med på starten av et 
nytt system, gis mulighet til å påvirke systemleverandørens pågående arbeid med å utvikle 
og forbedre systemet.  

Det er ikke bare strukturelle endringer vi blir beveget og påvirket av. Vi påvirkes også av en 
betydelig bevegelse på barnevernlovens område. Ny barnevernlov er under oppseiling, og 
det er allerede vedtatt og ikrafttrådte endringer i nåværende lov. Mye av arbeidet med ny 
lovgivning er forankret i NOU 2016:16 «Sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse» og 
Prop. 169 L (2016-2017) om endringer i barnevernloven; «Bedre rettssikkerhet for barn og 
foreldre».  Endringene på barnevernlovens område har betydning for mange dimensjoner 
ved akuttarbeidet, og for vår virksomhet konkret. Vi må se med til dels nye øyne både på hva 
barnets perspektiv og barnets stemme impliserer, hva barnets posisjon handler om, hvordan 
vi skal ivareta foreldres posisjon, hvordan vi skal forholde oss til vår egen begrepsbruk og vår 
egen forståelse av innholdet i det arbeidet vi skal gjøre. Og i en tid hvor det skjer mye på 
dette området, med lovendringer på nasjonalt nivå og nye domsavgjørelser på internasjonalt 
nivå, kombinert med de endringer og den utvikling vi opplever internt, er det viktig å holde 
fast på det samfunnsoppdraget vi er satt til å utføre,  

jf. barnevernlovens formålsbestemmelse i Lov om barneverntjenester (barnevernloven – 
bvl.) § 1-1;   

Formålet med barnevernloven er å sikre barn og unge som lever under forhold som kan 
skade deres helse og utvikling, nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. 

Follo barnevernvakt har en sentral rolle i vår regions realisering av barnevernlovens formål. 
Vårt beredskaps- og akuttarbeid skal være forsvarlig, og vi fortsetter med å utvikle oss i 
dette juridiske og faglige spenningsfeltet vi er en del av. Vi skal være en robust virksomhet 
som evner å vie barnet stemme konkret oppmerksomhet, og en virksomhet med 
prioriteringer som viser at vi legger grunnleggende vekt på hensynet til barnets beste. Dette 
fortsetter vi med, uavhengig av endringer og bevegelse rundt oss og internt.  

 

 

Ski, februar 2018.  

Berit Landmark, daglig leder.   
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1 Om Follo barnevernvakt 
Follo barnevernvakt er et interkommunalt samarbeidstiltak etter Lov om kommuner og 
fylkeskommuner (kommuneloven – koml.) § 27.  Samarbeidet gjelder Follokommunene 
Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og Ås. Ski kommune er i henhold til 
virksomhetens vedtekter vertskommune for virksomheten og er dessuten virksomhetens 
rettssubjekt utad. Ski kommune har arbeidsgiveransvaret for virksomhetens ansatte. Follo 
barnevernvakt administreres ved daglig leder. Virksomheten arbeider innenfor rammen av 
gjeldende rett og nedfelte vedtekter, og har eget budsjett og regnskap. 
 
Follo barnevernvakt har etter sin tilblivelse gjennomgått flere strukturendringer, fra en ren 
bakvaktsordning til den ordningen vi har pr. i dag, med betydelig innslag av tilstedevakter. 
Den siste endringen og utvidelsen ble effektuert 1.5.2017. Endringen innebar i hovedsak en 
utvidelse av åpningstider i helgene, med større vekt på tilstedevakt sammenlignet med 
tidligere helgestruktur. For å løse denne utvidelsen ble ny turnus vedtatt, og mannskapet på 
helg ble utvidet med til sammen 8 ansatte. Etter den siste utvidelsen har virksomheten 5,9 
årsverk fordelt på 16 faste stillinger i ulike prosentvise størrelser. I tillegg bør vi til enhver tid 
har 6-8 aktive tilkallingsvikarer. 
 
Beredskapen dekker et befolkningsgrunnlag på nærmere 140 000.  
 
Barnevernvaktens kjerneoppgave er å gi nødvendig sikkerhet, hjelp og omsorg til barn og 
unge som befinner seg i situasjoner av akutt karakter, og der det haster med å gi bistand. 
Follo barnevernvakt yter en slik bistand på de tider av døgnet hvor kommunenes 
barneverntjenester holder stengt.  Åpningstider i vakten er: 
  
Mandag-torsdag: Tilstedevakt kl. 15.00 – 24.00 

Bakvakt kl. 00.00 – kl. 08.00 påfølgende dag 
Helg:     Tilstedevakt fredag kl. 15 – lørdag kl. 02.00 
   Bakvakt lørdag kl. 02.00 – kl. 15.00 
   Tilstedevakt lørdag kl. 15.00 – søndag kl.02.00 
   Bakvakt søndag kl.02.00 – kl. 15.00 
   Tilstedevakt søndag kl. 15.00 – 24.00 
   Bakvakt mandag kl. 00.00 – kl. 08.00.  
Helligdager:   Bemannet hele døgnet med tilstedevakt og bakvakt.  
 
Helgen deles i to ved at helgeteam 1 jobber fram til kl. 21.00 lørdag, og helgeteam 2 starter 
kl. 20.00 lørdag. På denne måten sikres en god overlapping mellom teamene.  
 
Barnevernvakten er fast bemannet med to ansatte pr. vakt, og disponerte fra 2007 til 
sommeren 2018 lokaler ved Follo politistasjon/ politihuset i Ski. Vi har et utstrakt samarbeid 
med politiet, og er også tilgjengelig for andre samarbeidspartnere samt for privatpersoner 
som tar kontakt.  
 
Follo barnevernvakt arbeider daglig med å sikre realisering av sine kjerneverdier;  
 
Trygg - Tydelig - Tilgjengelig - Respekt - Til barnets beste. 
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Vi arbeider også stadig med å strekke oss etter vår egen visjon, om å være barnets trygghet 
når andre instanser holder stengt, og å være tilgjengelige med kvalifisert og forsvarlig 
bistand for barn og familier i akutte situasjoner.  
 

2 Oppgaver 
Barnevernvaktens kjerneoppgave er å gi nødvendig sikkerhet, hjelp og omsorg til barn og 
unge som opplever situasjoner av akutt karakter. Vårt ansvar er virksomt utenom 
barneverntjenestenes åpningstid, og i situasjoner der det haster med å få gitt bistand. 
Barnevernvakten samarbeider med politiet når barn og unge er involvert i saker av akutt 
karakter som politiet jobber med. Barnevernvakten bistår barneverntjenesten med 
kontrolloppdrag. I tillegg er barnevernvakten tilgjengelig for familier og samarbeidspartnere 
som trenger råd og veiledning i forhold til barn og unge og deres situasjon.  
 
Type saker: 

 Vold i nære relasjoner 

 Omsorgssvikt 

 Samværsproblematikk  

 Barn og unges destruktive eller 
selvdestruktive atferd  

 Kriminalitet 

 Rusproblematikk   

 Mobbing og vold 

 Familiekonflikter   

 Seksuelle overgrep  

 Andre akutte kriser  

Tiltak: 

 Råd og veiledning til barn, foreldre og andre involverte parter 

 Hjemmebesøk 

 Konfliktløsning 

 Utrykning sammen med politiet i krisesituasjoner 

 Kontrollbesøk i hjemmet 

 Psykologisk førstehjelp til barn i krisesituasjoner 

 Akuttplasseringer 

 Bistå ungdom ved politiavhør 
 

Arbeid med barn, ungdom og familier i akutte kriser 
Barnevernvakten jobber tett med barn og deres foresatte når det oppstår akutte situasjoner 
i familien. Så langt det er mulig, snakker barnevernvakten med de personene som er berørt 
av situasjonen. Vi er spesielt opptatt av å ivareta barnets rett til å bli hørt. Barnets rett til 
medvirkning i egen situasjon står sterkere enn noen sinne, og barnevernvakten er en sentral 
aktør for å få dette gjennomført. En av de nødvendige oppgavene i den forvaltningsmessige 
dimensjonen av en akutt situasjon, før eventuelt tiltak besluttes, er å samle tilstrekkelig 
informasjon om barnas og familiens oppfatning av hendelsene. Vi strekker oss for å legge til 
rette for at barna og familien får mulighet til selv å presentere eventuelle løsninger på den 
vanskelige situasjonen.  
 
Barnevernvakten skal til enhver tid legge avgjørende vekt på hva som er til barnets beste, jf. 
Grunnloven § 104 og FNs konvensjon om barnets rettigheter (barnekonvensjonen) artikkel 3 
nr. 1. Det grunnleggende prinsippet om barnets beste er også nedfelt i bvl. § 4-1 første ledd, 
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der det presiseres at barnets beste på området for barnevernlovens oppgaver blant annet vil 
handle om å sikre barnet stabil og god voksenkontakt og kontinuitet i omsorgen.  
 
I mange situasjoner vil den konkrete oppgaven handle om å løse konflikter i hjemmet og 
bidra til midlertidige løsninger slik at familien fortsatt kan bo sammen. Andre ganger 
vurderer vi at det beste for det aktuelle barnet vil være en midlertidig utflytting etter 
samtykke fra foreldre og barn over 15 år, jf. bvl. § 4-6 første ledd. I vurderingen av hvor 
barnet skal flyttes midlertidig, bør også andre sentrale hensyn ivaretas, som barnets 
eventuelle behov for og mulighet til å opprettholde kontakt med familie, skole, 
fritidsaktiviteter og venner. Dette viser seg å være vanskelig å prioritere i de konkrete 
sakene, da vi er prisgitt den geografiske plasseringen av de tiltakene vi får tildelt fra Bufetat. 
Barnevernvakten arbeider målrettet for å få til bærende samhandling med barn og deres 
foresatte. Vi legger til rette for å lytte til barnet, gi barnet god og tilpasset informasjon, og 
dessuten legge vekt på barnets mening ut fra alder og modenhet. 
 
I situasjoner der barnevernvakten vurderer at barnet er i konkret fare for å bli vesentlig 
skadelidende ved å forbli i hjemmet, kan det være nødvendig å flytte barnet midlertidig ut av 
hjemmet selv om foresatte eventuelt motsetter seg flyttingen, jf. bvl. § 4-6 annet ledd. På 
samme måte vil barn som har alvorlige atferdsproblemer og har behov for midlertidig 
ivaretakelse i institusjon etter bvl. § 4-25 annet ledd, jf. § 4-241, kunne flyttes ut av hjemmet 
uten foresattes eller ungdommens samtykke. Det vil også kunne oppstå situasjoner der Follo 
barnevernvakt får kjennskap til at barn eller unge står i fare for å bli utnyttet til 
menneskehandel. Her vil i så fall bvl. § 4-29 kunne komme til anvendelse2.  
 
Etter barneverntjenestens kontortid er det påtalemyndigheten ved jourhavende jurist som 
har vedtakskompetanse i spørsmål om tiltak etter bvl. §§ 4-6 annet ledd, 4-25 annet ledd og 
4-29. Påtalemyndighetens vedtak fattes etter samarbeid med barnevernvakten, der 
barnevernvakten er den instansen som fører vedtaket i pennen og som effektuerer vedtaket.  
 
Samarbeid med politi 
Politiet er en viktig samarbeidspartner for barnevernvakten, og barnevernvakten er viktig for 
politiet. Barnevernvakten har hyppig kontakt med politiets operasjonssentral og de 
patruljene som arbeider ute. Barnevernvakt og politi bistår ofte hverandre der en bistand er 
vurdert som hensiktsmessig eller nødvendig. Det er utformet en samarbeidsavtale mellom 
politiet og Follo barnevernvakt, og det gjennomføres jevnlige samarbeidsmøter. I løpet av 
høsten 2018 kom det dessuten på plass en arbeidsrutine for samarbeidet mellom politi og 
barnevernvakt, og denne rutinen gir også et viktig bidrag til det som må være et godt og 
konstruktivt samarbeid. Samtidig har vi i løpet av 2018 erfart betydelige brister i dette 
samarbeidet. Bristene har først og fremst hatt sin forankring i at operasjonssentralen på 
politihuset i Ski ikke lenger kun har Follo som sin geografiske enhet, men hele politidistriktet. 
Etter sammenslåingen til en stor operasjonssentral opplevde Follo barnevernvakt at det i en 
periode på flere uker nesten ikke kom henvendelser fra politiet i det hele tatt. Dette er svært 
uvanlig. Det har vist seg at politiet ved flere anledninger har unnlatt å kontakte 
barnevernvakten i konkrete situasjoner med mindreårige involvert, og der det har vært 
åpenbare grunner for å koble på en barnevernmyndighet.  

                                                             
1 De materielle vilkårene for midlertidig plassering etter bvl. § 4-25 annet ledd fremgår av bvl. § 4-24 første ledd. 
2 Se rapportens del 9 «Vedlegg» for innholdet i de ulike lovhjemlene.  
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Vår hypotese er at dette blant annet handler om at ikke alle ved operasjonssentralen har 
vært vant til å forholde seg til aktive barnevernvakter, og at det mangler kunnskap og 
bevissthet om på hvilken måte en barnevernvakt kan bistå politiet. Dette utgjør en konkret 
risiko for barn og unges rettssikkerhet i vår region. Vi må derfor arbeide kontinuerlig med å 
vedlikeholde gode rutiner og god kommunikasjon, og forbedre det som ikke fungerer godt 
nok. Gode rutiner, kunnskap om hverandre og åpne kanaler for kommunikasjon og 
samarbeid er også viktig å utvikle og vedlikeholde med bakgrunn i at vi ikke lenger holder 
hus sammen med politiet. Det er grunn til å anta at samlokalisering har en positiv effekt på 
samarbeid.  
 
Samarbeid med barneverntjenestene 
I 2018 arbeidet vi som tidligere nevnt i fagsystemet Vaktdata. Rapporter ble sendt pr. 
ordinær post, og eventuelt også via e-post, anonymisert. Fra og med 7.januar 2019 sender vi 
post elektronisk, og barneverntjenestene mottar dermed rapportene fra oss umiddelbart 
etter sending. Dette utgjør en konkret styrking av barn og unges rettssikkerhet.  
 
Leder for barnevernvakten deltar i samarbeidsmøter med barnevernslederne fra de enkelte 
kommunene.  Barnevernvakten søker å samarbeide med kommunene om akuttarbeid og 
kontrolloppdrag i størst mulig grad.  
 
Samarbeid med andre barnevernvakter 
Follo barnevernvakt samarbeider med andre barnevernvakter både på overordnet nivå og i 
enkeltsaker. Enkeltsakene omhandler eksempelvis plasseringer av ungdom fra andre 
regioner eller ungdom som er meldt savnet.  
 
Det er organisert et ledernettverk for landets barnevernvakter. Dette nettverket møtes to til 
tre ganger i året for å utveksle erfaringer og for å samarbeide rundt faglige utfordringer. 
Barnevernvaktene har tidligere arrangert en felles og årlig landskonferanse sammen med 
politiet. Konferansen finansieres av midler fra Barne- og likestillingsdepartementet, Barne-, 
ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og Politidirektoratet (POD). I 2018 ble konferansen 
holdt i Trondheim.  
 
Samarbeid med legevakt, psykisk helsevern og AMK 
Etter at vi i begynnelsen av juli 2018 flyttet til lokaler i samme bygning som Follo legevakt, 
har samarbeidet med legevakten blitt mer aktivt og enklere å vedlikeholde. Barnevernvakten 
bringer – enten på egen hånd eller i samarbeid med politi – barn, ungdom eller foreldre til 
legevakt for undersøkelse i situasjoner der dette er nødvendig. Dette gjelder særlig 
undersøkelser eller behandling som må gjøres omgående i forbindelse med skader, rus, ved 
vurdering av psykisk helsetilstand og før evt. plassering i institusjon.  
 
Hvis legevakten vurderer at en innleggelse etter helselovgivningens bestemmelser er 
påkrevd, henvises barnet eller den unge videre til Ahus. Follo barnevernvakt har imidlertid 
ved flere anledninger opplevd at legevaktens anmodning har blitt avvist, selv om 
anmodningen har vedrørt ungdommer som bærer preg av psykisk lidelse eller omfattende 
belastning i psykisk helse. I slike tilfeller har vi vært nødt til å plassere den unge i en 
barneverninstitusjon, eller vi har vært nødt til å bringe ham eller henne tilbake til hjemmet, 
til tross for at det har vært vurdert som nødvendig at barnet får helsehjelp. 
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AMK henvender seg til Follo barnevernvakt dersom de møter barn som er involvert i deres 
akuttoppdrag.  Hvis det foreligger en akutt bekymring fra AMK vedrørende barnas 
omsorgssituasjon, følger barnevernvakten opp situasjonen og ivaretar barna.   
 
Samarbeid med øvrige  
Eksempler på øvrige samarbeidspartnere, spesielt i konkrete situasjoner, er kriseteam, 
utekontakter, ungdomsklubber, BUP og vektere. Vi har også og naturlig nok et særskilt 
samarbeid med Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) Region Øst i anledning tildeling 
av beredskapshjem og institusjonsplasser. Det er Bufetat som sørger for at nødvendige tiltak 
blir gjort tilgjengelige for Follo barnevernvakt. 
 
Andre aktiviteter 
De ansatte holder seg faglig oppdatert ved deltakelse på ulike kurs og fagutviklingstiltak, og 
ved både eksterne og interne arrangementer. I løpet av vinteren og våren 2018 
gjennomførte to av våre ansatte videreutdanning i akuttarbeid, i regi av Universitetet i 
Agder. Vi har hatt en fagdag i regi av ATV Follo, og to ansatte samt daglig leder deltok på 
akuttkonferansen i Trondheim i november. Øvrig kapasitet for kurs har vært brukt på 
opplæring i nytt fagsystem.  
 
Av andre aktiviteter er det blant annet også verdt å nevne at barnevernvakten tar imot 
studenter i praksis og på hospitering. Vi har prioritert politistudenter i 2018, og kommer til å 
fortsette med denne prioriteringen i 2019. Hospitering av politistudenter krever mindre 
tilrettelegging enn studenter i praksis fra andre utdanningsløp, både fordi de har relativt 
korte hospiteringsperioder samt at det ikke kreves eget veilederopplegg. I en krevende 
periode med mye uro og endring for vaktas del, i tillegg til at vi ikke har andre enn daglig 
leder som jobber på dagtid, har det vært strategisk klokt av oss å åpne arbeidsstedet for 
politistudenter, men takke nei til spørsmål fra andre utdanningsinstitusjoner. Denne 
prioriteringen har også vist seg å være klok i lys av vårt – og politiets – behov for å 
vedlikeholde og videreutvikle god kommunikasjon oss imellom. Politistudentene bidrar med 
verdifulle perspektiver inn i vårt arbeid, og tar også med seg våre perspektiver inn i 
politifeltet.  
 
Alarmtelefonen 116 111 – nasjonal hjelpetelefon for barn og unge 
Follo barnevernvakt er ett av i alt 15 svarsteder for Alarmtelefonen 116 111. I 
barnevernvaktenes åpningstid er vi svarsted for telefoner til 116 111, ved at oppringninger 
til Alarmtelefonen fra vårt distrikt rutes direkte til vår vakttelefon. Alarmtelefonen 116 111 
ble opprettet sommeren 2009. Barnevernvakten i Kristiansand drifter tjenesten på oppdrag 
fra Barne-, likestillings- og inkluderings- departementet3. Det er gratis å benytte nummeret. 
Målgruppen er barn og unge som er utsatt for vold, overgrep og/eller mishandling, samt 
voksne som er bekymret for barn og unge. Barnevernvakten i Follo mottar kvartalsvis 
oversikt over antall henvendelser til Alarmtelefonen fra våre kommuner. I 2018 ble det 
registrert 61 henvendelser fra Follo.  
  

                                                             
3 Alarmtelefonen er formelt forankret i regjeringens handlingsplan ”Mot vold i nære relasjoner Vendepunkt 2008-
2011” 
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3 Organisering 
Illustrasjon over organisasjonen Follo barnevernvakt 

 

 
Representantskapet 
Øverste organ for Follo Barnevernvakt er representantskapet. Representantskapets 
myndighet er hjemlet i vedtektene for Follo barnevernvakt. Ordføreren i den enkelte 
deltakerkommunen er kommunens representant i representantskapet.  Ved avslutningen av 
2018 så sammensetningen av representantskapet ut som følger:  
 

Enebakk  Ordfører Øystein Slette 

Frogn          Ordfører Odd Haktor Slåke (leder for representantskapet) 

Nesodden Ordfører Truls Wickholm  

Oppegård Ordfører Thomas Sjøvold 

Ski  Ordfører Hanne Opdan  

Vestby  Ordfører Tom Anders Ludvigsen 

Ås Ordfører Ola Nordal 

 

Styret 

Styret består av en representant for hver av de deltakende kommuner samt en representant 
for de ansatte. Samtlige styremedlemmer skal også ha personlig vararepresentant. Syv av 
styrets medlemmer, herunder styrets leder og dets nestleder velges av representantskapet. 
En representant til styret velges blant de ansatte. Oppgaven ivaretas av Anne Grøndahl. 
Styrets sammensetning inneværende periode: 
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Enebakk Sylvia Riddarsporre  Vara: Dag Bjerke 

Frogn Anne Irene Bollestad Vara: Olav Neander 

Nesodden Vibeke Skogsberg   

Oppegård Berit Jacobsen  

Ski Bård Hogstad Vara: Berit Rødsand 

Vestby Benedikte Selsing Vara: Karen Tanum 

Ås Olav Holstad Vara: Marit R. Leinhardt 

Ansattrepresentant Anne Grøndahl   

Leder:  Benedikte Selsing  

Nestleder:  Berit Jacobsen  

 
 
Daglig leder og barnevernkonsulenter  
Daglig leder administrerer virksomheten og har ansvar for at arbeidsoppgavene utføres i 
overensstemmelse med gjeldende bestemmelser, anerkjente faglige prinsipper og i henhold 
til de vedtak som er fattet av styret og representantskapet. Daglig leder er dessuten styrets 
sekretær og saksbehandler.  
 
Barnevernkonsulentene skal ha grunnutdanning som barnevernspedagog, sosionom eller 
tilsvarende. Relevant videreutdanning er ønskelig. Det kreves bred erfaring fra 
barnevernsarbeid eller fra fagfelt med klart overføringsbare verdier og perspektiver. 
Kjennskap til psykologisk førstehjelp overfor barn, inngående relasjonell kunnskap og 
kompetanse samt evne til å arbeide konstruktivt i krise er vesentlige forutsetninger for å 
jobbe ved Follo barnevernvakt.       
                                                              

4 Fagsystemet og statistikk for 2017 
Som nevnt tidligere i rapporten, har Follo barnevernvakt fram til 7.januar 2019 benyttet seg 
av fagsystemet Vaktdata, levert av systemleverandøren Visma. I løpet av 2018 har vi brukt 
mye tid og kapasitet på implementering av og opplæring i nytt fagsystem, Visma Flyt Bvv. 
Flere andre barnevernvakter har også gått over til dette fagsystemet. Vi har i anledning nytt 
fagsystem et godt samarbeid med IKT og Arkiv i Ski kommune.  
 
I det følgende vises det til sentral statistikk for 2018. 
 
Registrerte henvendelser eller aktiviteter 
I perioden 1.1. – 31.12.2018 registrerte Follo barnevernvakt 1361 henvendelser eller 
aktiviteter (for enkelhets skyld; i det følgende vist til som enten henvendelser eller 
registreringer, uten at dette innebærer en realitetsforskjell). Disse registreringene omfatter 
601 barn og unge. Registreringene berører barn i alderen i alderen 0 til 18 år. Antall gutter er 
noe høyere enn antall jenter; 346 vs. 255. Sammenlignet med tall fra 2006, som var siste 
hele driftsår med kun bakvakt i helgene, vises en kraftig økning etter at vaktordningen ble 
utvidet med faste kveldsvakter på hverdagene og flyttet til politihuset. Sammenlignet med 
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2012, som var siste hele driftsår før man utvidet åpningstider, så ser man en kraftig økning i 
antall henvendelser: 
 

 

 

  2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
 
2017 

 
2018 

Henv
end. 87  600 720 798 720 687 809 1189 1286 1243 

 
1408 

 
1361 

Ant. 
barn 94 317 368 361 372 330 403 506 539 567 

 
577 

 
601 

 

 
Antall henvendelser og antall barn barnevernvakten har vært i kontakt med, har vist seg 
nokså stabilt de siste årene, etter en kraftig økning fra og med 2014.  Det er naturlig å se 
denne økningen i sammenheng med blant annet det forhold at Follo barnevernvakt etter 
2013 gradvis utvidet åpningstidene og dermed er mer tilgjengelig for befolkning og politi. 
Økt oppmerksomhet rettet mot barns velferd i samfunnet generelt, samt økt 
oppmerksomhet rettet mot vold i nære relasjoner og omsorgssvikt spesielt, kan også ha 
bidratt til at flere tar kontakt for å få hjelp i akutte situasjoner. Åpenhet og synliggjøring i 
media kan også ha betydning for antall henvendelser.  
 
Erfaring fra egen virksomhet, og fra andre barnevernvakter, er at utvidet tilgjengelighet og 
åpningstid leder til prosentvis økt bruk av barnevernvaktens tjenester. Daglig leder ved 
Romerike Barnevernvakt kaller dette for «åpningstidens magi». Når en barnevernvakt 
utvider sine åpningstider og dermed øker sin tilgjengelighet, blir omgivelsene mer 
oppmerksomme på barnevernvakten. Sannsynligheten øker dermed for at barnevernvakten 
blir mer brukt også på tidspunkt der den også tidligere var åpen. Bruken øker altså ikke kun i 
løpet av de periodene der åpningstiden er utvidet, men også i de periodene der åpningstiden 
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allerede har innebåret full tilgjengelighet. Vi hadde dermed grunn til å forvente en viss 
økning i aktivitet etter utvidelsen i åpningstid og tilgjengelighet som ble effektuert ved ny 
turnus 1.mai 2017, og dermed ved at 2018 var det første hele året med denne utvidede 
tilgjengeligheten. Vi ser imidlertid at tallene for 2018 er noenlunde like som tallene for 2017. 
Vi er av den oppfatning av at dette sannsynligvis handler om nedgangen i henvendelser fra 
politiet, der vi i den første perioden etter at operasjonssentralen ble utvidet opplevde at det 
omtrent ikke kom henvendelser fra politiet i det hele tatt. Dessuten er det også naturlig å se 
politiets manglende henvendelser til barnevernvakten i sammenheng med det faktum at vi 
fra og med juli måned ikke lenger var samlokalisert med politiet.  
 
Geografisk fordeling 
Henvendelser pr. kommune varierer noe fra år til år: 
 

 
 

  Enebakk Frogn Nesodden Oppegård Ski Vestby Ås Andre 

2009 51 49 49 200 120 59 80 109 

2010 108 60 78 108 162 70 110 105 

2011 45 59 98 150 148 70 88 62 

2012 72 74 110 76 130 68 83 74 

2013 91 54 133 132 188 71 74 66 

2014 149 123 215 178 184 99 104 93 

2015 217 83 88 132 371 75 211 110 

2016 193 145 72 223 254 103 136 115 

2017 113 88 91 247 419 53 123 274 

2018 207 123 178 160 224 82 100 287 

Tallene i oversikten over henger sammen med i ulike forhold. Et åpenbart forhold 
kommunene imellom er knyttet til ulikt befolkningsgrunnlag. I tillegg kan variasjoner fra år til 
år handle om at enkelte kommuner i enkelte år kan ha et høyt antall saker av akutt karakter, 
og der barnevernvakten får gjentatte henvendelser i de samme sakene. I disse tilfellene vil 
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hver aktivitet overfor samme familie registreres som enkeltstående henvendelser. Videre 
forankres tallene også i barnevernvaktens bistand i form av kontrolloppdrag. 
Barneverntjenestene har ulik praksis på hvor mye de benytter barnevernvakten til 
gjennomføring av kontrollbesøk. Tallene kan også reflektere belastningen av alvorlige saker 
som den enkelte kommune har.  
 
Akuttplasseringer  
Antall midlertidige plasseringer utenfor hjemmet i en akuttsituasjon effektuert av  
Follo barnevernvakt, fra og med 2012 til og med 2018: 
 

 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

§ 4-6 første ledd  3 13 11 14 9 7 9 

§ 4-6 annet ledd 2 2 7 6 14 10 7 

§ 4-25 annet ledd  12 13 10 10 10 8 6 

Totalt  17 28 28 30 33 25 22 

 
 
Litt om akuttplasseringene i 2018 
Det ble i 2018 foretatt til sammen 22 plasseringer som var forankret i formelle vedtak. Dette 
er 3 færre enn i 2017. 
  
9 barn/ ungdom ble plassert etter bvl. § 4-6 første ledd i løpet av 2018. Ved vedtak etter 
denne bestemmelsen er det et vilkår at barnet står uten forsvarlig omsorg, og at foreldrene 
(og barn over 15 år) ikke motsetter seg tiltaket. I de konkrete tilfellene i 2018 ble barnet eller 
den unge enten midlertidig flyttet til familie eller annet nettverk, eller i institusjon eller 
beredskapshjem. De typiske situasjonene for tiltak etter denne bestemmelsen er 
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familiekonflikter eller situasjoner der foreldrene, eksempelvis grunnet psykisk ubalanse eller 
ruspåvirket tilstand, er midlertidig ute av stand til å ta vare på barnet.   
 
7 barn/ ungdom ble plassert i omsorgsinstitusjon eller i beredskapshjem etter bvl. § 4-6 
annet ledd. Vilkåret for å fatte vedtak etter denne bestemmelsen er at barnet står i fare for å 
bli vesentlig skadelidende ved å forbli i den aktuelle situasjonen. Dette kan eksempelvis 
handle om at det er grunn til å tro at barnet utsettes for vold, er vitne til vold eller at 
foreldre har en rusatferd som innebærer et potensielt fare- og skademoment for barnet. 
Både faremomentet og skademomentet vurderes konkret i hver enkelt situasjon. Det 
foreligger ikke et vilkår om samtykke fra samtykkekompetente parter for å fatte vedtak etter 
denne bestemmelsen.  
 
I 2018 ble 6 ungdommer plassert etter bvl. § 4-25 annet ledd, jf.§ 4-24, i akuttinstitusjon. 
Disse hastesakene har i hovedsak omhandlet rus eller annen atferd som vurderes som 
utagerende eller skadelig. I enkelte tilfeller der alvorlig vold er en del av ungdommens 
uttrykk, må den unge beskyttes mot sin egen potensielt skadelige atferd. 
 
Oversikten ovenfor viser ikke situasjoner der Follo barnevernvakt, i samarbeid med familien, 
sørger for at barnet eller den unge kan oppholde seg hos familie eller annet nettverk, og der 
man vurderer at det ikke er nødvendig eller påkrevd med et vedtak. Oversikten viser heller 
ikke situasjoner der familien selv ordner med en midlertidig flytting av barnet eller den unge. 
Follo barnevernvakt har for øvrig i løpet av 2018 ikke vært involvert i situasjoner som har 
ledet til tiltak etter bvl. § 4-29. 
 
Det følger av et av de grunnleggende prinsippene i barnevernloven, det minste inngreps 
prinsipp, at man så langt det er mulig skal søke å unngå å flytte barnet ut av hjemmet.  Men 
det å unngå å flytte barnet ut av hjemmet kan ikke være et mål i seg selv. Målet må være å gi 
barnet nødvendig sikring og omsorg. Det må også være et mål at man i henhold til både 
faglige og juridiske grunnleggende prinsipper finner en løsning som lar hensynet til det beste 
for barnet stå i forgrunnen. Vi har alltid med oss et ønske om å undersøke om det finnes 
andre løsninger enn det å flytte barnet som ivaretar barnets omsorgs- og grensebehov i en 
akuttsituasjon. Men noen ganger innebærer den forsvarlige løsningen at barnet eller den 
unge må ut av den aktuelle situasjonen.  Og der det ikke er mulig eller hensiktsmessig å 
unngå midlertidig flytting ut av hjemmet, legger vi vekt på at tiltaket barnet eller den unge 
flyttes til, er nært hjemmet deres. Nærhet til hjem og lokalmiljø gjør det enklere å ivareta 
barnet eller den unge i de vanskelige dagene som gjerne følger etter en hasteflytting ut av 
hjemmet.  
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Antall henvendelser knyttet til ulike kategorier saker 

 

Kategorier 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Rus barn og unge 35 23 27 33 35 41  34 

Rus foreldre 76 103 171 227 258 245 123 

Kriminalitet barn/unge 29 21 30 42 35 49 37 

Kriminalitet foreldre 7 4 19 11 10 9 14 

Samværskonflikt 27 56 87 71 59 61 70 

Mistanke om seksuelle overgrep 6 3 5 13 17 9 33 

Bekymring barns omsorgssit. 105 188 218 226 250 266 340 

Vold i nære relasjoner 112 168 349 380 321 374 362 

Psykiatri foreldre 20 50 40 48 47 30 25 

Adferd barn/ungdom 74 143 154 133 94 173 186 

Psykiatri barn/unge 18 31 24 27 54 47 34 

Konflikt barn/unge 9 14 34 29 28 39 23 

Krisehåndtering 2 5 22 45 35 23 40 

 
Denne statistikken ble første gang hentet ut i 2012, og viser fordeling av henvendelser/ 
aktiviteter i ulike sakskategorier. De tre største kategoriene er Vold i nære relasjoner, 
Bekymring for barns omsorgssituasjon, Adferd barn/ ungdom samt Rus foreldre.  
 
Vold i nære relasjoner er den kategorien der vi over tid har registrert flest henvendelser, og 
er en kategori som har økt i omfang i våre registreringer det siste året. Disse tallene handler 
om barn som enten har vært vitne til vold utført mot nære personer, eller barn som selv er 
utsatt for vold. I dag vet vi mye om de omfattende psykiske og emosjonelle 
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skadevirkningene vold har på barn, og dette i seg selv leder til en alvorlig bekymring for de 
omsorgsbetingelsene disse barna lever under.  
 
Bekymring for barns omsorgssituasjon er en mer generell kategori hvor det er knyttet 
bekymring til om barna blir ivaretatt på en god nok måte. Det er sannsynlig at flere av de 
registreringene som er koblet på denne kategorien kunne ha vært koblet på en annen og 
mer konkret kategori. Samtidig er det en nødvendig kategori i denne sammenhengen, fordi 
det ikke alltid er helt enkelt å stadfeste hva som er hovedproblemet ved et barns 
omsorgssituasjon. Ofte ser man et komplekst bilde sammensatt av mange ulike 
sårbarhetsmomenter. I denne kategorien ser vi en markant økning fra fjoråret.   
 
Saker som omhandler Rus hos foreldre ligger i 2018 på et noe lavere tall enn i 2017. Disse 
registreringene handler om barn og unge som utsettes for skadelig rusbruk hos 
omsorgspersoner.  
 
I sakskategorien Samværskonflikter finner vi henvendelser som omhandler konflikter mellom 
foreldre ved samlivsbrudd, og der barna ikke er beskyttet eller skjermet mot konflikten. 
Disse barnas omsorgsituasjon kan være sterkt preget av et høyt konfliktnivå mellom 
omsorgspersonene. 
 
Adferd barn/unge er en kategori der tallene gikk noe ned i 2015 og 2016. I 2017 gikk tallet 
imidlertid merkbart opp igjen, fra 94 registrerte hendelser i 2016 til 173 i 2017. I 2018 ble 
det registrert 186 tilfeller innenfor denne kategorien. Betegnelsen «Atferd barn/ unge» 
rommer de barna og ungdommene som av omverdenen oppleves å ha et komplisert, 
voldsomt, destruktivt eller utfordrende atferdsuttrykk. Mange av de barna som Follo 
barnevernvakt møter og som har et slikt uttrykk, strever med en relasjonshistorikk med 
mange brudd, mye sorg, overgrep, manglende trygghet eller ustabile omsorgsbetingelser. 
Uttrykket på disse erfaringene og indre bildene blir for noen barn en utagerende atferd, 
destruktive eller selvdestruktive mønstre eller et aggresjonsmønster omverdenen opplever 
som vanskelig å håndtere. Vi søker å se gjennom atferden for å få et inntrykk av hva den 
enkelte ungdom forsøker å kommunisere til verden rundt seg.  
 
I kategorien Psykiatri barn/unge var det en fordobling av registreringer fra 2015 til 2016. I 
2017 lå tallet på omtrent samme nivå som i 2016, mens tallet for 2018 gikk noe ned. I disse 
sakene jobber barnevernvakten først og fremt med stabilisering av situasjonen slik at 
psykiatritjenesten og barnevern på dagtid kan finne adekvat hjelp og riktige tiltak. Men i 
akuttsituasjoner på kveld, helg og natt, har barnevernvakten flere ganger opplevd at psykisk 
syke ungdommer ikke får hjelp i akuttpsykiatrien, men heller blir henvist til 
barneverninstitusjoner.  
 
Kategorien Krisehåndtering viser eksempelvis til tilfeller der barnevernvakten har bistått 
politiet i saker med plutselig dødsfall, der barn enten er involvert som pårørende eller der 
det er barn som har funnet den døde. Barnevernvakten har kunnskap med og erfaring fra å 
samtale med barn i krise, og er en robust samarbeidspartner for politiet i hendelser der barn 
er direkte berørt av krisen. Tallet for 2018 er tilnærmet dobbelt så høyt som tallet for 2017 i 
denne kategorien.  
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5 Økonomi 
Regnskapet for Follo barnevernvakt føres av Ski kommune. Budsjettet for Follo 
barnevernvakt utarbeides i tilknytning til kommunestyrenes vedtak. 50 % av kostnadene av 
barnevernvakten blir fordelt etter kommunenes innbyggertall og 50 % etter 
aktivitet/medgått ressursbruk per deltakerkommuner. 
 
I regnskap for 2018 fremkommer et mindreforbruk4 på kr. 197 519   
  

Regnskap 2018   

7 025 745 Driftsutgifter 

-258 964 Fratrekk inntekter 

6 766 781 Netto til fordeling 

-6 964 300 Betaling fra kommuner 

-197 519 For mye innbet. fra kommunene 

 
Mindreforbruket – eller «overskuddet», jf. fotnote 4 – i 2018 er vesentlig lavere enn i 2017, 
der dette tallet viste kr. 735 848. Dette henger først og fremst sammen med flyttingen til nye 
lokaler. Som direkte følge av at vi måtte flytte ut av politihuset påløp engangsutgifter som 
flyttehjelp, innkjøp av inventar og nytt IKT-utstyr, i tillegg til at vi også fra og med juli 2018 
har betalt husleie. I tillegg til kostnader i sammenheng med flyttingen, har også opplæring i 
og implementering av nytt fagsystem medført utgifter det ikke var tatt høyde for i 
budsjettet. Videre ser vi at vi i budsjettet heller ikke har tatt høyde for kostnader ved bruk av 
det nye fagsystemet, som integrasjonstjenester i systemet (direkte til kobling til 
folkeregisteret og enhetsregisteret). På tross av disse ekstraordinære og uforutsette 
utgiftene har vi allikevel klart å holde oss greit innenfor vår økonomiske ramme.   
 
Barnevernvakten har tidligere basert en større del av sin åpningstid på bakvakter, og dette 
har representert en viss usikkerhet ved budsjettering. Med større innslag av tilstedevakt 
reduseres usikkerheten i budsjettet tilsvarende, fordi man i større grad unngår bruk av 
overtid i saker som ellers ville ha blitt |håndtert i bakvaktsperioder. Frem til 2017 så man at 
overtidskostnadene økte i takt med et økt antall henvendelser. Man har over tid hatt et 
ønske om å redusere overtidsbruk ved barnevernvakten. Dette har handlet om både 
økonomiske hensyn og hensyn til personalomsorg og arbeidsmiljø. Det var knyttet en viss 
spenning til tallene for bruk av overtid i 2017, etter endringen i arbeidstidsordningen etter 1. 
mai. Tallene for bruk av overtid i 2016 og 2017 så slik ut: 
 

2016 2017 

Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap 

         568 000           247 683           581 500           131 124  

 
Her så vi en reduksjon i bruk av overtid tilsvarende kr. 116 559, som innebærer så mye som 
nærmere 50 % reduksjon. Det er naturlig å se dette tallet i sammenheng med innføring av ny 

                                                             
4 Tidligere benevnt som «overskudd». 
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arbeidstidsordning i helgene, der man med utvidet aktiv arbeidstid i større grad unngår å 
trekke den aktive tiden inn i den tiden som opprinnelig er bakvakt/ passiv. Dette skaper en 
større forutsigbarhet, både økonomisk sett og for den enkelte ansatte. 
 
Med bakgrunn i disse tallene foretok vi på begynnelsen av 2018 en ompostering i budsjettet 
mellom budsjett for overtid og budsjett for bruk av ekstrahjelp og vikar. Dette er begrunnet 
både i redusert bruk av overtid og også utvidelsen av aktiv tilstedeværelse på vakt. Når det 
er nødvendig å sette inn ekstrahjelp/ vikar, vil dette medføre større kostnader når 
ekstrahjelpen/ vikaren går inn på vakter som er aktive, enn om ekstrahjelpen/ vikaren går 
inn på vakter med store innslag av bakvakter. Etter dette ser regnskapet for bruk av overtid 
slik ut; 
 

2017 2018 

Rev. budsjett Regnskap Budsjett Regnskap 

         281 500           131 124           281 500           157 994 

 
Vi ser her at vi holder oss innenfor et akseptabelt område for bruk av overtid. Overtiden er 
først og fremst knyttet til aktiviteter som varer utover aktiv åpningstid, som f.eks. oppdrag 
som kommer inn i løpet av den aktive delen av vakten, men som ikke lar seg avslutte før man 
går over i bakvaktsperioden av vakten.  
 
Tallene for bruk av ekstrahjelp og vikar ser slik ut i 2018: 
 

Vikar  Ekstrahjelp 

Budsjett Regnskap Rev. budsjett  Regnskap 

         64 536          119 778           590 000          718 226 

 
Her ser vi et merforbruk på vikar og ekstrahjelp på til sammen kr. 183 468. Dette er 
imidlertid ikke et reelt tall, fordi vi i løpet av 2018 har noen av de ansatte vært sykemeldte i 
perioder på mer enn 14 dager. Noen av de utgiftene vi har hatt på vikar/ ekstrahjelp vil 
dermed bli refundert. Samlet sett viser dermed at den omposteringen vi har foretatt mellom 
overtid og vikar/ ekstrahjelp har vært et rasjonelt tiltak innenfor vår budsjettramme. 
 

6 Aktuelle aktiviteter i 2017 
2018 viste seg å bli et enda mer hektisk år enn det 2017 var, selv om også 2017 var et travelt 
år for Follo barnevernvakt. Ekstraordinære aktiviteter utledet av den pålagte flyttingen og 
den planlagte innføringen av nytt fagsystem har gjort 2018 til et år i særklasse hva gjelder 
endring og utvikling av virksomheten. I tillegg var 2018 det første hele året med dobbelt så 
stort mannskap sammenlignet med tidligere, og selv de som nytilsatte ikke har større enn 
16 % stilling hver, er også dette hele mennesker som skal ivaretas, og som skal oppleve å 
være en del av et godt arbeidssted og et stimulerende arbeidsmiljø. Vi har i tillegg til disse 
prosessene også vært opptatt av fortløpende profesjonalisering av virksomhetens 
faggrunnlag og internkontroll. Noe av kjernen i internkontrollen handler om å ha gode og 
oppdaterte retningslinjer, rutiner og maler, og her har vi også i 2018 jobbet konkret med å 
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legge et grunnlag for å ta i bruk Kvalitetslosen5. En del av dette arbeidet har imidlertid måtte 
vike for de større prosessene knyttet til flytting og nytt fagsystem. Nå er dette et arbeid vi 
kan hente tilbake.  

En stikkordsmessig oppsummering av året som har gått, viser følgende: 

 Daglig leder har i løpet av høsten hatt medarbeidersamtaler med nesten samtlige 
faste ansatte. Der det mangler gjennomføring av samtale, handler dette i hovedsak 
om fravær i form av permisjon eller sykemelding.  

 Et arbeid med å øke antall solide tilkallingsvikarer har pågått, og vil til enhver tid 
være gjeldende. 

 Gruppeveiledning med ekstern veileder har pågått gjennom hele 2018, og vi 
fortsetter med denne ordningen videre.  

 Intern fagutvikling samt interne kurs i løpet av året:  
o Fagdag med ATV i juni om sekundærtraumatisering og egenomsorg i rollen 

som hjelpere 
o Bruk av vaktmøter som arena for faglige og juridiske refleksjoner  
o Opplæring i nytt fagsystem 

 Eksterne kurs/fagutvikling i løpet av året:  
o To ansatte tok videreutdanning i akuttarbeid 
o Tre ansatte deltok på akuttkonferansen  

 Daglig leder har hatt fortløpende møter med ulike ressurspersoner i Ski kommune i 
løpet av 2018. Møtene har handlet om generell og konkret kvalitetssikring av 
tjenesten, implementering av nytt fagsystem, flytting til Ski Sykehus m.m.  

 Daglig leder har sammen med IKT-kontakten i Ski kommune vært i dialog og i møter 
med systemleverandør Visma.  

 Daglig leder har hatt månedlige møter og fortløpende kontakt med politikontakt og 
fagkoordinator for politiets operasjonssentral. Etter sammenslåingen av de ulike 
operasjonssentralene til én stor operasjonssentral for hele distriktet har de 
månedlige møtene også vært sammen med leder for Romerike Barnevernvakt.  

 Daglig leder har hatt samarbeidsmøter og fortløpende med andre barnevernvakter, 
som f.eks. Barnevernvakten i Oslo, Steinkjer barnevernvakt og Romerike 
barnevernvakt. Daglig leder var dessuten på slutten av 2018 medlem av 
Arbeidsutvalget for barnevernvaktenes ledernettverk.  

 

7 Fortløpende arbeid og prioriteringer videre 
Vårt hovedmål er å gi faglig og juridisk forsvarlig akuttbistand til barnets beste, og vi 
fortsetter med dette arbeidet innenfor de rammene vi til enhver tid har til rådighet. Vi tar 
fortsatt sikte på å drive forsvarlig økonomisk. Vi har blant annet et ønske om at den 
reduksjonen i bruk av overtid vi fram til nå har observert, viser seg å være en varig effekt av 
endring i arbeidstidsordning. Vi fortsetter å legge til rette for at de ansatte skal ha en god 

                                                             
5 Ski kommunes system for internkontroll  
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arbeidssituasjon, og vil holde oppmerksomheten rettet mot blant annet konkret 
personalomsorg og gode arbeidsvilkår.  
 
Det bør kontinuerlig vurderes om ytterligere utvidelse av åpningstidene er hensiktsmessig, 
og om bakvakter i enda større grad skal erstattes av tilstedevakter. På ett eller annet 
tidspunkt kan det dessuten hende at man på nytt bør vurdere å utrede muligheten for en 
eventuell utvidelse av det geografiske området for barnevernvaktens jurisdiksjon. Det 
foreligger en erkjennelse av at en utvidelse av barnevernvakten vil kunne gi større grad av 
fortløpende erfaring i akuttarbeid. Mer erfaring gir grunnlag for ytterligere 
profesjonalisering, som igjen vil kunne lede til enda høyere kvalitet på tjenestene våre. 
Akuttarbeid på barnevernlovens område, og god kvalitet på dette arbeidet, handler blant 
annet om mengdetrening som grunnlag for solid og robust tjeneste. Tilstrekkelig 
mengdetrening oppnås av at tjenesten ytes overfor et stort nok befolkningsgrunnlag i tillegg 
til at man har en utstrakt grad av tilgjengelighet og tilstedeværelse. I tillegg til sannsynlige 
effekter for barnevernvakten som sådan, kan man se for seg at samarbeidet mellom 
barnevernvakter og politi forenkles ved færre barnevernvaktordninger. Etter politiets 
omfattende omorganisering har tre politidistrikter blitt til ett, og det er ulike 
samarbeidsrutiner mellom politiet og de ulike barnevernvaktordningene i distriktet.  Det er 
rimelig å anta at jo færre barnevernvaktordninger dette ene politidistriktet må forholde seg 
til, jo større sannsynlighet er det for at barn og unge i akutte situasjoner får nødvendig hjelp 
og omsorg til rett tid.    
 
Fremover i 2019 legger vi vekt på blant annet: 

 Felles fagutvikling, kvalitetssikring av en utviklingsrettet kompetanseplan og en 
fortløpende gjennomføring av kompetansetiltak 

o Vi har som mål å starte med prosesser som også vil fortsette videre i 
påfølgende år, med oppmerksomhet rettet mot blant annet: 

 Samtaler med barn 
 Arbeid i og med krisesituasjoner 
 Konfliktdempende kommunikasjon 
 Veiledning på skriftlig formidling og bruk av språk 
 Sikkerhet og trygghet på oppdrag  

 Kvalitetssikring av tjenesten, herunder bruk av Kvalitetslosen  

 HMS for ansatte  

 Fortsette gruppeveiledning, der veiledningen i løpet av våren 2019 vil rette 
oppmerksomheten primært mot det å gi tilbakemelding til hverandre, med 
utgangspunkt i tekster i rapporter o.l.   

 Bistå barneverntjenestene med blant annet avgrensede kontrolloppdrag   

 Fortsatt utvikling av et forsvarlig forvaltningsarbeid 

 Forsvarlig og riktig bruk av vårt nye fagsystem Visma Flyt Bvv  
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8 Avsluttende kommentar 
I tillegg til at vi i den tiden som kommer retter vår oppmerksomhet mot momentene 
ovenfor, skal vi ha en konkret oppmerksomhet rettet mot styrking av samarbeid og 
kommunikasjon med politiet. Politiet og barnevernvakten har en felles oppfatning av at 
samlokalisering har vært et sentralt premiss for god kommunikasjon og konstruktivt 
samarbeid oss imellom. I tiden fremover må vi fortsette arbeidet med å etablere og 
vedlikeholde gode strukturer i samhandlingen med politiet for å kompensere noe for 
manglende samlokalisering.  
 
I våre nye lokaler i Ski Sykehus opplever vi at vi har mulighet til både å vedlikeholde det som 
allerede er godt arbeid, og også utvikle enda flere sterke sider. Vi er en hel liten bedrift som 
rommer praktiske, administrative, personalmessige, faglige og juridiske prosesser og 
perspektiver, og prosesser knyttet til internkontroll, kvalitetssikring og videreutvikling. Dette 
danner rammen for det akutte beredskapsarbeidet som de ansatte skal ivareta, og for den 
nødvendige personalomsorgen som gjør det mulig for de ansatte å stå i det akutte arbeidet. 
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9 Vedlegg  
 

Lov om barneverntjenester §§ 4-6 første og annet ledd, 4-24 første ledd, 4-25 annet ledd og 
4-29. Utdrag av relevant lovtekst.  

§ 4-6 første og annet ledd om vilkår for midlertidige vedtak i akuttsituasjoner. 

Dersom et barn er uten omsorg fordi foreldrene er syke eller barnet er uten omsorg av 

andre grunner, skal barneverntjenesten sette i verk de hjelpetiltak som umiddelbart er 

nødvendige. Slike tiltak kan ikke opprettholdes mot foreldrenes vilje. 

Er det fare for at et barn blir vesentlig skadelidende ved å forbli i hjemmet, kan 

barnevernadministrasjonens leder eller påtalemyndigheten uten samtykke fra foreldrene 

umiddelbart treffe midlertidig vedtak om å plassere barnet utenfor hjemmet. 

 

§ 4-24 første ledd om plassering og tilbakehold i institusjon uten eget samtykke 

Et barn som har vist alvorlige atferdsvansker 

- ved alvorlig eller gjentatt kriminalitet, 

- ved vedvarende misbruk av rusmidler eller 

- på annen måte 

kan uten eget samtykke eller samtykke fra den som har foreldreansvaret for barnet, 

plasseres i en institusjon for observasjon, undersøkelse og korttidsbehandling i opptil fire 

uker, eller i den kortere tid som er fastsatt i vedtaket. Ved nytt vedtak kan 

plasseringstiden forlenges med opptil fire nye uker. 

 

§ 4-25 annet ledd om framgangsmåten ved midlertidige vedtak etter de materielle 

vilkårene § 4-24 første ledd. Se særlig annet punktum. 

Et vedtak etter § 4-24 første og annet ledd skal treffes av fylkesnemnda etter reglene i 

kapittel 7. Midlertidig vedtak kan treffes av barnevernadministrasjonens leder og av 

påtalemyndigheten. § 4-6 annet, fjerde og femte ledd gjelder tilsvarende. 

Plasseringstiden etter det midlertidige vedtaket skal inngå i den totale plasseringstiden 

som gjelder for vedtak etter § 4-24 første og annet ledd. 
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§ 4-29 første, annet, tredje, fjerde og femte ledd om midlertidig plassering i 

institusjon uten samtykke ved fare for utnyttelse til menneskehandel.  

Ved fare for utnyttelse av et barn til menneskehandel, jf. straffeloven § 257, kan barnet 

uten samtykke plasseres i institusjon, jf. §§ 5-1 og 5-8. Formålet med plasseringen er å 

ivareta barnets umiddelbare behov for beskyttelse og omsorg. 

Fylkesnemnda kan treffe vedtak om plassering etter første ledd dersom 

 
a) politiet finner at det er en nærliggende og alvorlig fare for at barnet utnyttes eller 
kan bli utnyttet til menneskehandel, og at plassering er nødvendig for å beskytte 
barnet, og 

  

 

b) fylkesnemnda, basert på politiets vurdering og øvrige opplysninger i saken, finner 
det sannsynlig at det foreligger en slik nærliggende og alvorlig fare at plassering er 
nødvendig for å beskytte barnet, og at barnet ikke kan oppnå tilstrekkelig beskyttelse 
gjennom andre tiltak etter loven her eller på annen måte. Fylkesnemnda kan bare 
fatte slikt vedtak dersom den etter en helhetsvurdering finner at plasseringen er den 
beste løsningen for barnet. 
 

Fylkesnemnda kan treffe vedtak om plassering for opptil seks uker. § 4-15 annet ledd 

gjelder tilsvarende. Plasseringen kan forlenges med opptil seks uker av gangen gjennom 

nye vedtak. Samlet plassering etter annet og fjerde ledd kan ikke overstige seks 

måneder. 

Barnevernstjenestens leder eller påtalemyndigheten kan treffe midlertidig akuttvedtak 

dersom den finner det sannsynlig at det er en nærliggende og alvorlig fare for at barnet 

utnyttes eller kan bli utnyttet til menneskehandel, og plassering er nødvendig for å 

beskytte barnet. Er det truffet slikt vedtak, skal begjæring om tiltak som nevnt i § 7-11 

sendes fylkesnemnda snarest og senest innen to uker. Dersom saken ikke sendes 

fylkesnemnda innen denne fristen, faller vedtaket bort. 

Det kan iverksettes beskyttelsestiltak ved plassering etter annet og fjerde ledd dersom 

det er nødvendig for å hindre at barnet får kontakt med personer som det er fare for kan 

utnytte det til menneskehandel. Beskyttelsestiltakene skal fremgå av vedtaket om 

plassering og skal ikke være mer omfattende enn nødvendig. Beskyttelsestiltakene kan 

begrense barnets adgang til å motta besøk, å kommunisere gjennom post, telefon eller 

annet kommunikasjonsutstyr og å bevege seg fritt utenfor institusjonens område. 

Beskyttelsestiltakene kan også fastsette begrensninger for hvem som kan få vite hvor 

barnet er. Beskyttelsestiltakene kan ikke fastsette begrensninger som hindrer barnet i å 

ha kontakt med verge, advokat, barnevernstjeneste, tilsynsmyndighet, helsepersonell 

som er beboerens behandler, prest, annen sjelesørger eller lignende. 

 

 


