
7.1.9 Barneverntjenesten Øst i Agder 
 
Barneverntjenesten Øst i Agder ble etablert 1.1.2016 og holder til på Brokelandsheia med Gjerstad 
kommune som vertskommune. Tjenesten leverer kommunale barneverntjenester for kommunene 
Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli. Tjenesten har til sammen 21,9 årsverk.     
 
4-års plan 
 
Visjon: Et robust og tilgjengelig barnevern med høy kompetanse. 
 
Faktaopplysninger  
 
Barneverntjenesten Øst i Agder skal løse kommunenes oppgaver etter barnevernloven. Disse består i 
hovedsak av: 

 Mottak av meldinger 

 Barnevernundersøkelser 

 Hjelpetiltak til barnefamilier 

 Omsorgstiltak 

 Vedta og følge opp tiltak rettet mot enslige mindreårige flyktninger 

 Tilsyn av fosterhjem 

 Tilsyn etter pålegg fra retten 

 Forebyggende arbeid 

 Bistand i akutte krisesituasjoner på dagtid. 
 
Virksomhetens daglige arbeid er i stor grad styrt av barnevernloven. Barnevernet består av et 
kommunalt og statlig forvaltningsnivå, Bufetat (Barn- ungdoms- og familieetaten), som samarbeider 
tett.    
   
Hovedutfordringene i planperioden vil være:   
 
Aktiviteten i Barneverntjenesten Øst i Agder, målt etter antall undersøkelser, hjelpetiltak og 
omsorgstiltak, ligger betydelig over resten av landet. I praksis betyr det at tjenesten ikke selv kan tilby 
hjelpetiltak av en kvalitet og med et omfang som tilfredsstiller lovkravene. Slike tiltak har i stor grad blitt 
kjøpt inn i 2018. Det er et mål at barn og familier får den hjelpen som de har krav på fra 
barneverntjenesten selv fordi dette som oftest gir mest og best hjelp pr. investert krone. Det foreslås 
derfor å styrke barnevernet med miljøterapeuter som kan tilby slik hjelp, se årsplan for 2019. 
 
Fram til 2022 vil barneverntjenesten legge økt vekt på hjelpetiltak for å unngå at barn plasseres 
utenfor hjemmet. Slike tiltak vil være familieråd og ulike dokumenterte virkningsfulle hjelpetiltak.  
 
Barneverntjenesten ønsker fortsatt å prioritere de minste barna i alderen 0-3 år. I et levekårsperspektiv 
er dette det viktigste grepet en kommune kan gjøre for å endre på levekårene på lang sikt. Det krever 
foruten god fagkunnskap, et utstrakt samarbeid på tvers i kommunene med blant annet helsesøstre og 
jordmødre. Barneverntjenesten tar i perioden ansvar for å utvikle ulike hjelpetilbud på tvers av 
tjenester og kommuner for de minste barna. Fylkesmannen har våren 2018 gitt prosjektmidler til dette 
arbeidet, og det søkes om videreføring i 2019. 
 
Det forventes at godtgjøringen til fosterforeldre vil legges om som et resultat av en statlig styrt prosess 
i løpet av den kommende fireårs perioden. Dette vil kunne bety ytterligere press på 
kommuneøkonomien, men det har så langt ikke kommet noen avklaringer på dette.  
 
En utfordring er å gi de fem samarbeidende kommuner et likeverdig barneverntilbud. Dette vil kreve 
utstrakt samarbeid på ledernivå med de ulike tjenestene for barn og unge i alle fem kommunene. I 
løpet av den kommende perioden vil BTI (Bedre tverrfaglig innsats) være gjennomført i fire av 
kommunene. BTI kan bidra til et godt og systematisk tverrfaglig samarbeid.    
   
Sommeren 2018 ble det gjort endringer i barnevernloven som medfører at barn har rett til nødvendige 
tiltak når vilkårene for slik hjelp er oppfylt. Barns medvirkning er blitt styrket og oppfølgingsansvaret 
overfor foreldrene har blitt ytterligere understreket i loven. Det lovfestes at barnets familie og nettverk 
skal vurderes dersom barnet ikke kan bo hjemme. Dokumentasjonskravene skjerpes gjennom 



lovendringen. Til sist annonserer departementet at en ny barnevernslov vil bli sendt ut på høring i 
2019. 
 
I perioden bør det investeres i datautstyr som gjør det mulig å jobbe i barnevernprogrammet ute i 
felten (Mobilt barnevern). Likeledes bør det investeres i elektronisk barnevernarkivløsning.  
 
Hovedtiltak 
 

 Utføre lovpålagte oppgaver godt nok innen de frister som gjelder i barnevernet. Dette kommer 
til å ha hovedprioritet i perioden.  

 Utvikle egne hjelpetiltak, spesielt for de minste barna. 

 Etablere tverrfaglige samarbeidsarenaer med de kommunale hjelpeinstansene.   

 Dyktiggjøre medarbeidere gjennom kompetanseutviklingstiltak som går over tid.  

 IKT-løsninger som effektiviserer arbeidet.        
 
 
Årsplan 2019 
 
Mål 
Overholde lovhjemlede frister og saksbehandlingsrutiner for barnevernet.  
Tiltak 
Være tydelig på hva som forventes av medarbeiderne. Etablere kontrollrutiner som sikrer at frister 
overholdes og saksbehandlingsrutiner følges..  
 
Mål 
En internkontroll fullt utbygd og i aktiv bruk 
Tiltak 
Ha en internkontroll fullt utbygd på plass i barneverntjenesten i første halvår. Internkontrollen er kjent 
av alle og tatt i aktiv bruk. Målet blir ikke fullt ut nådd i 2018. 
 
Mål 
Styrke tjenesten slik at tjenesten rår over egne effektive hjelpetiltak  
Tiltak 
To nye stillinger i barneverntjenesten, som erstatter tjenester som tidligere har vært kjøpt av private, 
dette er innarbeidet i budsjettforslaget. Søke prosjektmidler som kan bidra til å utvikle tiltaksapparatet i 
Barneverntjenesten Øst i Agder.  
 
Mål 
Gi aldersgruppen 0-3 år et kvalitetsmessig best mulig tilbud.   
Tiltak 
Ta initiativ og bidra til å etablere et tverrfaglig tilbud på tvers av våre fem kommuner. Opparbeide 
kompetanse på utredning og tiltaksarbeid med de minste barna. Delta i «Kvello-observasjon» i de 
kommunene som har etablert dette (Åmli, Tvedestrand og Risør).    
 
Mål 
Utvikle barnevernmedarbeidere med best mulig menneskelig og faglig kompetanse.  
Tiltak 
Utarbeide en kompetanseplan for barneverntjenesten. Delta i BTI i kommunene. Fortsatt veiledning 
med ekstern veileder (psykolog).   
 
Mål 
Gi et likeverdig barneverntilbud i alle fem kommunene. 
Tiltak 
Samarbeidsmøter med ledere som har ansvar for ulike tjenester til barn og familier. Delta i 
kommunenes ressursteam. 
 
Mål 
Rekruttere og følge opp fosterhjem på en måte som gir barn som flytter i fosterhjem et best mulig 
omsorgstilbud. 
Tiltak 



Utrede om barneverntjenesten kan gi et bedre oppfølgingstilbud til fosterhjemmene, også utenfor 
ordinær arbeidstid. Høster erfaring fra pågående veiledningstilbud til fosterforeldre.  

 
 
 
 


