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Referat, møte 7 
 
 
Dato: 5/3-13 Tidspunkt: 12.00 – 15.30 Sted: Skagen hotell 
 

Til stede: Grete Willumsen  
Lise Tronrud  
Berit Sivertsen Sørvig  
Tarald Sæstad  
Marit Lund Hansen   
Terje Dypfest  
Mary Brattøy  
Aasjord Ståle E.  
Anders Eivik 
 

ReHabiliteringssenteret 
Barnehagekontorets fagteam 
Kommunepsykolog 
PPT 
Helsesøstertjenesten 
Grunnskolekontorets innsatsteam 
Barneverntjenesten  
Grunnskolekontoret, økonomi  
Hovedtillitsvalgt  
 

 

Ikke til stede: Karin Andreassen  
Sissel Hoseth Carlsen  
Bjørg Apeland  
Anita Karlsen 

 

Tildelingskontoret 
HO-stab, repr. også NAV  
Rønvik familiesenter 
Hovedtillitsvalgt  
 

 
 
 

 

1. Mary presenterer Barneverntjenesten og utviklingstrekk 

 Presentasjonen er lagt ut på prosjektområdet 
 

2. Utdypende momenter fra diskusjonen i prosjektgruppa 

 Barneverntjenesten ønsker å styre tiltaksporteføljen mer mot endringstiltak. 
Årsakene til det er flere: 

- Kompenserende tiltak dominerer i dag, endringseffekten av disse er 
noe usikker. 

- Forventninger fra statlig hold om mindre bruk av plasseringer utenfor 
hjemmet (forslag om økte egenandeler). 

- Lovforslag om større fokus på endringstiltak, både for barn og familie. 

 Ressursteam er et endringstiltak som Barneverntjenesten ønsker å etablere. 
- Nødvendig tiltak i saker der foreldre har mangelfull 

omsorgskompetanse. 
- Prosjektgruppa: Mulig å tenke seg at et slikt ressursteam legges 

«utenfor» Barneverntjenesten, men deler av teamet bør være tilknyttet 
Barneverntjenesten. Dette kan gi tilbud til familier med behov for 
veiledning uten at de er inne i Barneverntjenesten, fremme 
tverrfaglige/ helhetlige løsninger, og være mindre sårbart for 
ressurssituasjonen i Barneverntjenesten. 
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3. Økende press mot kommunale tjenester 

 Nesten alle kommunale hjelpeinstanser opplever mangel på ressurser og at 
behovene hos målgruppen ikke blir møtt på en tilfredsstillende måte. 

 Over de siste tiårene har det vært en økning i hjelpeinstansene, langt ut over 
det som kan tilskrives befolkningsveksten. Familiene har «outsourcet» mer til 
det offentlige, forventer flere og bedre offentlige tjenester.  

 Flere faller utenfor (skole, arbeid, bolig). Flere sliter med psykiske vansker, 
også barn. Store «livsløpkostnader» knyttet til de som trenger mye hjelp/ 
faller utenfor, både for individet, familien og for det offentlige – kommunen 
inkludert. 

 Vi ser en generell vridning mot at kommunen får et større ansvar for det 
samlede offentlige tjenestetilbudet. Særlig aktuelt nå: 

- Samhandlingsreformen, også for barn/unge og psykiatrien 
- Endret lovverk og praksis rundt barnevernet 
- Nedleggelse av Spesialpedagogisk senter i Nordland 

 Kommunens dilemma: bygge opp tjenester slik at de møter behov og 
forventinger, eller senke forventningene til (øke terskelen for) hvilke tjenester 
kommunen skal yte. 

4. Til neste møte: 

 Mary lager en oversikt over forventet økning i kostnader dersom dagens 
praksis opprettholdes (fosterhjem, m.m.). 

 Anders sender over en beskrivelse av tilbudet til «glasshus-ungdommen» og 
responsen dette har fått. 

 Marit sjekker kartlegging og tall for målgruppen i egen tjeneste. 

 Ståle utarbeider en oversikt over det samlede «kostnadsbildet» vi står overfor 
når flere tjenester flyttes over fra stat til kommune/ medfinansieres av 
kommunen. 

 Tarald beskriver endringene som følger av nedleggelse av SSN 
(Spesialpedagogisk senter i Nordland) og konsekvenser/muligheter for Bodø 
kommune. 

 Berit sjekker og beskriver/utdyper tallene fra BUP. 

 Lise beskriver nedbyggingen/systemendringene rundt familieveiledning i 
barnehagene. 

 
 
 
Referent: Eirik Lie 
 


