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Tilstandsrapportfor barneverntjenesten2018

Ungdomsrådet-27.05.2019- 041/19
Vedtak:
Ungdomsrådettar sakom Tilstandsrapport2018 for barneverntjenesteni Bærumtil orientering.
Rådmannensforslag til vedtak:
Hovedutvalgfor barn og ungetar sakom Tilstandsrapport2018 for barneverntjenesteni Bærumtil
orientering.

SAKENI KORTETREKK
Hovedutvalgfor barn og ungeer gjennommuntlige orienteringeri 2016,2017 og 2018 informert
om statusfor barneverntjenestenskvalitetsutviklingsarbeidog tiltaksutvikling i tjenesten.En
skriftlig tilstandsrapportfor barneverntjenestenfremleggesfor politisk behandlingførste gangi
2019.
I forslagettil ny barnevernlov(2019),som er en oppfølgingav NOU2016:16Ny barnevernslov–
Sikringav barnetsrett til omsorg og beskyttelse,foreslåsblant annet endringersom skalstyrke
kommunens«barneverneierrolle»,eksempelvisgjennomet forslagom årlig tilstandsrapportering
fra barnevernstjenestentil kommunestyret.Rådmannenvurderer at en slik tilstandsrapportvil være
et viktig verktøyfor åpenhetog dialogom prioriteringer og forventninger,og fremleggerderfor slik
rapporteringtil politisk behandling,uavhengigav en eventuellfremtidig lovfesting.
Dennesakensvarerogsåut HP-vedtak:
«Styrkedøgnbemannetbarnevernsvakt,sammenmed Askerkommune.Rådmannenbes

vurdere satsingen inn mot det interkommunale arbeidet og komme tilbake med en sak.
Evaluering innen juni 2019.»
Det vises til kap 4.1.1 og 4.1.6 i tilstandsrapporten.
Barneverntjenesten i Bærum er vertskommune for Barnevernvakten i Asker og Bærum, og har siden
våren 2018 hatt døgntilgjengelig beredskap etter etablering av bakvaktordning i forlengelsen av
lovpålagte krav til akuttberedskap på barnevernfeltet. Videreføring av samarbeidet med nye Asker
kommune besluttes endelig i tredje kvartal 2019. Samarbeidet mellom kommunene på området
vurderes som godt. Dagens samarbeidsavtaler utløper ved utgangen av 2019 og er planlagt
reforhandlet og tilpasset ny kommunestruktur og innbyggerantall i løpet av tredje kvartal 2019, når
endelige avklaringer vedrørende innretningen for nye Asker kommune foreligger.

Redegjørelse og vurdering
Tilstandsrapporten baserer seg på utvikling, måloppnåelse, nøkkeltall og styringsdata fra 2018, men
også utviklingstrekk over tid. Dette for å vise sammenhenger i et større og mer helhetlig bilde, samt
danne et fundament å bygge videre på for fremtidige tilstandsrapporter.
Som del av tilstandsrapporten fremlegges status for indikatorer innenfor en bred og helhetlig
definisjon av kvalitet. En indikator kjennetegnes ved at den forenkler, er kvantifiserbar og er
ukontroversiell. Indikatorene benyttes for å vise status, om det har skjedd endringer i ønsket eller
uønsket retning og om målsetninger er oppnådd.
Indikatorer kan sjelden alene forklare hvorfor og hvordan endring skjer eller hvorfor et tiltak har
ønsket effekt. I barneverntjenestens utviklingsarbeid har det, som på mange områder innen
oppvekst- og velferdsfeltet, vært hensiktsmessig å vurdere utvikling og måloppnåelse bredere enn
kun basert på kvantifiserbare indikatorer og lovkrav. I denne tilstandsrapporten vil derfor
kvantitative indikatorer suppleres med presentasjon av satsningsområder og et utvalg gjennomførte
kvalitetsutviklingstiltak i tjenesten, ettersom kvantitative indikatorer alene ikke kan definere
kvaliteten i tjenestetilbudet til brukerne. Barneverntjenestens strategi for kvalitetsutvikling legger
derfor til grunn kombinasjonen av kvantitative indikatorer og kvalitative data for å vurdere utvikling
og endring. Samme tilnærming legges til grunn i denne tilstandsrapporten.
Rådmannen vurderer at Tilstandsrapport for barneverntjenesten 2018 gir det dekkende bilde av
tjenestens overordnede utvikling og måloppnåelse, og at tilstandsrapport for barneverntjenesten i
det videre vil fremlegges årlig for politisk behandling.
Beslutningspunkter
Ingen beslutningspunkter. Dette er en orienteringssak.

Vedlegg:
Tilstandsrapport for barneverntjenesten i Bærum 2018
Vedlegg 1a_Tiltaksoversikt foreldrekategorier 2018
Vedlegg 1b_Tiltaksoversikt barnekategorier 2018
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Behandlingen i møtet 27.05.2019 Ungdomsrådet
Votering:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtat.
Ungdomsrådet-27.05.2019- 041/19:
Vedtak:
Ungdomsrådet tar sak om Tilstandsrapport 2018 for barneverntjenesten i Bærum til orientering.

