
Barneverntjenesten Øst i Agder 
 

Interkommunalt barnevern for 
Gjerstad, Risør, Tvedestrand, 

Vegårshei og Åmli 



Organisering  

• Tjenesten er organisert i team som har 
ansvaret for nærmere definerte 
arbeidsoppgaver 

• Teamene er sammensatt av medarbeidere 
med fortid fra ulike kommunene.  

• Hvert team jobber med barn i alle de fem 
kommunene.  

• Tanken bak dette er å bygge en ny felles kultur 
i barneverntjenesten.   
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Prioritering 

• Barn 0-6 år prioriteres i barneverntjenesten 
fordi det er dokumentert gjennom forskning at 
tidlig innsats nytter.   

• Barn i fosterhjem skal ha god faglig oppfølging. 
Barnevernet er en del av foreldreskapet til 
disse barna.  

• Brede langsiktige og kompetansebyggende 
samarbeidsprosjekter skal prioriteres, jf. BTI. 



Utviklingstrekk 

• Egen enhet i Gjerstad kommune fra 01.01.16 

• Usikkerheten i forhold til økonomi 
– Budsjettet for 2016 var en framskrivning av 

opprinnelig 2014-budsjett 

– Når det gjelder barn i fosterhjem/institusjon forventet 
barnevernleder at budsjettet ikke vil holde.   

• Høy aktivitet, dvs. mange undersøkelser, mange 
hjelpetiltak og mange barn under omsorg av 
barnevernet sammenliknet med andre 
kommuner.   



Hva slags barnevern? 

• Bygd på relasjon, dialog og omtanke. 

• Et barnevern som ser og snakker med barn. 

• Målrettet arbeid i de familiene som strever 
mest. 

• Et barnevern der akuttplasseringer av barn er 
siste utvei.  

• Et barnevern der utvikling av kompetanse står 
sterkt.  



Hva må barnevernet sjekkes på? 

• Lovkrav 

– Frister (meldinger, undersøkelser og iverksetting 
av tiltak) 

– Tiltaksplaner inkludert evalueringer 

– Tilsyn fosterbarn, oppfølgingsbesøk i fosterhjem 

• Økonomi  

• Brukerundersøkelser  

  



Resultatene så langt. 

• Lovkravene 

– Tilnærmet 0 avvik på meldinger og undersøkelser. 

– Tiltaksplaner - vi har avvik som må lukkes. 

– Tilsyn og oppfølging av fosterbarn – vi er ikke helt i 
mål, men på god vei.  

• Økonomi 

– Bunnlinja viser at vi så langt er noenlunde i 
balanse i år. Fosterhjem/institusjon ligger an til et 
overforbruk.  



Tilsyn fra fylkesmannen.  

• Det gjennomføres tilsyn i perioden juni – oktober på 
barneverntjenestens behandling av meldinger. 

• Gjennomføres som en egenvurdering der 
barneverntjenesten går gjennom egne meldinger og 
besvarer ulike spørsmål for så å beskrive hvilke endringer 
tjenesten vil gjøre.  

• Fylkesmannen har gått gjennom materialet og vurdert de 
svar og tiltak barneverntjenesten har kommet fram til.  

• Konklusjon: Fylkesmannen mener tjenesten har kontroll på 
de viktigste lovkravene og ledelsen oppfyller kravene til å 
være tett på tjenesten. På noen områder er det 
forbedringspunkter.    



Barnevernvakt 

• Barnevernvakt er etablert gjennom et 
samarbeid med Arendal 

• Barnevernvakta i Arendal ivaretar behovet for 
vaktberedskap utenfor ordinær arbeidstid. 

• Ordningen ble iverksatt 01.06.16.   

• Barnevernvakten har vært involvert i åtte 
akuttsaker utenfor arbeidstid.     

 



Framtida 

• Inngår i større samarbeidsprosjekter som BTI 
• Tetter samarbeid med etatsleder/kommunalsjefer i 

tilgrensede tjenester i alle fem kommune: 
– Oppnå felles forståelse for hverandres roller. 

• Driftsmessige grep:  
– Skanning av post i barnevernprogrammet 
– Arbeidsplasser for barnevernet i  de fire andre 

kommunene. 

• Fagutvikling: 
– Internveiledning 
– Ekstern fast veileder (psykolog) 
– Videreutdanningsløp for noen 

 



Interkommunalt barnevern - 
kostnadsfordeling 

Kommune  

  2014 
 

2016 
 

2017 
 

2018 
 

2019 

 etter  fordelingsmodell 

Gjerstad 14,9 % 13,7 % 13,4 % 13,0 % 13,5 % (2014 barnetall) 

Risør 29,0 % 32,1 % 31,3 % 30,5 % 32,6 % (2014 barnetall) 

Tvedestrand 33,6 % 29,8 % 29,1 % 28,4 % 30,2 % (2014 barnetall) 

Vegårshei  5,6 % 7,5 % 9,3 % 11,2 % 13,0 % (2014 barnetall) 

Åmli  16,9 % 16,9 % 16,9 % 16,9 % 10,7 % (2014 barnetall) 


