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Oppdrag
Kommunestyret ber formannskapet i løpet av våren 2020 sammen med rådmannen
og tillitsvalgte å foreta en grundig gjennomgang av hver virksomhet for å bli 
informert om aktiviteten i virksomhetene og for å få god nok kunnskap til å vurdere 
områder vi kan prioritere ned og hvor vi eventuelt senke kvalitet og nivå på 
tjenestene. En slik gjennomgang vil avklare om innføring av eiendomsskatt er 
nødvendig og eventuelt bidra til et riktig nivå på eiendomsskatten. Kommunestyret 
ber om å bli orientert om resultatene av gjennomgangen for å kunne gjøre 
prioriteringer og eventuelle budsjettreguleringer på best mulig grunnlag. Resultatet 
av gjennomgangen vil avklare om beslutningen om gjennomføring av 
eiendomsskatt skal iverksettes fra 2021. Gjennomgangen skal også omfatte 
kommunens organisering. En vesentlig grunn til forslaget er også at et tilnærmet 
helt nytt formannskap skal få bedre tid til å sette seg inn i driften av
kommunen og konsekvensene av de ulike budsjettvedtak.

Gjennomgangen må være ferdig innen 1. mai 2020.
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Kommuneplanen sier følgende:

«Familiens hus skal ha tidlig innsats som overordnet 
målsetting»

«Familiens hus skal ha en åpen dør og være et 
samordnede tilbud for barn, unge og familier med 
fokus på forebyggende tiltak»

«Froland kommune vil prioritere folkehelsearbeidet 
høyt, fordi det vil lønne seg!»



Familiens hus - Organisasjonskart
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Bliksåsen
barnehage

Styrer:
Ane N. Vindholmen

Virksomhetsleder
Gry Reiulfsen

Helsestasjon
Ledende helsesøster:

Karina Flem Barexstein

Barnevern
Barnevernleder:

Ingebjørg Andreassen

Kommunale barnehager

Blakstadheia
barnehage

Styrer:
Bjørg Jordal

Kringletoppen
barnehage

Styrer:
Rita Netland 

Sparsås

Gårdsbarnehagen
Mykland

barnehage
Styrer:

Wenche Aas Nyli

Administrasjon:
- Barnehagemyndighet
- Konsulent
- Sekretær
- SLT-koordinator
- Lærlingkoordinator

Spesialpedagoger

Familiens hus

Oktober 2019



Familiens hus
– oversikt organisering 
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Skjkkjlkjk

Ansatte under Familiens hus Årsverk

Administrasjon Familiens hus:

Konsulent, sekretær og virksomhetsleder 2,3

Rådgiver og barnehagemyndighet 1,2

SLT-koordinator 0,2

Lærling-koordinator 0,3

Barneverntjenesten 6

Helsestasjonen 6

Spesialpedagogisk hjelp:

Spesialpedagoger i Familiens hus 1,8  

Ekstra ressurser i kommunale barnehager 3,53

Ekstra ressurser i private barnehager 3,73



Familiens hus – eks lærlinger

Ansatte/Årsverk pr 31.12.19

Fast ansatte

• Antall 59

• Årsverk  51,6

• 58 kvinner og 1 menn

• Gj. Sn. Stillingsprosent: 87%

Midlertidig ansatt (vikar)

• Antall 16

• Årsverk 13,7

• 15  kvinner og 1 menn

• Gj. Sn. Stillingsprosent: 86%

Sykefravær 

• 2019
– Totalt 7,14%

– Korttid (<16 dg.) 2,09%

– Langtid (> 16 dg.) 5,05 %

• Kvinner
– Totalt 6,8%

– Korttid (<16 dg.) 1,95%

– Langtid (> 16 dg.) 4,84%

• Menn
– Totalt 15,78%

– Korttid (<16 dg.) 5,49%

– Langtid (> 16 dg.) 10,28%
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Familiens hus – Budsjett – Ansvar
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Familiens hus – Budsjett – KOSTRA
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Helsestasjonstjenesten

Formål
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• Formålet med helsestasjons- og skolehelsetjenesten er å 
fremme psykisk og fysisk helse, fremme gode sosiale og 
miljømessige forhold og forebygge sykdommer og skader, jfr
forskriften § 1-1. 

• Tjenesten skal så tidlig som mulig fange opp barn og 
unge, gi dem et tilbud og henvise videre ved behov. Tilbudet i 
tjenesten skal være universelt, og tilnærmingen skal både 
være individuell og befolkningsrettet. Tilbudet skal også være 
kultursensitivt og tilpasset den enkeltes behov og 
livssituasjon. 



Helsestasjonstjenesten omfatter
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- Svangerskapsomsorgen

- Helsestasjon 0-5 år

- Skolehelsetjenesten 5-20 år

- Helsestasjon for ungdom HFU 13-20 år



Helsestasjonstjenesten - Ansatte
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5 årsverk helsesykepleiere

Skolehelsetjenesten: 2,4 årsverk

Helsestasjon 0-5: 1,8 årsverk

HFU: 0,2 årsverk

Flyktningehelsetjenesten: 0,2 årsverk

Avdelingsleder: 0,4 årsverk

Jordmor 1,0 årsverk

Lege 0,3 årsverk

Fysioterapeut 0,3 årsverk

Merkantil 0,4 årsverk

Til sammen 7 årsverk



Helsestasjonstjenesten

Lovgrunnlag
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Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2:

«Kommunen skal, som et ledd i å tilby nødvendige helse- og 
omsorgstjenester, tilby helsefremmende og forebyggende 
tjenester, herunder helsetjenester i skoler og 
helsestasjonstjeneste.» 

Pasient- og brukerrettighetsloven § 6-1:

«Barn har rett til nødvendig helsehjelp, også i form av 
helsekontroll i den kommunen barnet bor eller midlertidig 
oppholder seg. Foreldrene plikter å medvirke til at barnet deltar 
i helsekontroll.» 



Helsestasjonstjenesten

Lovgrunnlag forts
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Forskrift:

«Forskrift om kommunens helsefremmende og 
forebyggende arbeid i helsestasjons- og 
skolehelsetjenesten.»

Forskriften er førende for:

«Nasjonalfaglig retningslinje for det helsefremmende og 
forebyggende arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjeneste 
og helsestasjon for ungdom.» (2017)



Helsestasjonstjenesten

Lovgrunnlag forts
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Den kommunale delen av 
svangerskapsomsorgen inngår i 
helsestasjonstilbudet, og omfattes av egen 
Nasjonalfaglig retningslinje for 
svangerskapsomsorgen og

Nasjonalfaglig retningslinje for barselomsorgen





Helsestasjonstjenesten

Svangerskapsomsorgen
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• Jordmor har svangerskapskonsultasjoner og går på 
tidlig hjembesøk etter fødsel. Tidlig innsats starter 
allerede i svangerskapet og forebygging og 
identifisering av risikofaktorer er en viktig del av 
det å legge et best mulig grunnlag for barnets 
helse.

• Foreldre- og fødselsforberedende kurs



Helsestasjonstjenesten 

Helsestasjon 0-5 år
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Helsestasjonen følger Helsedirektoratets nasjonalfaglige 
retningslinjer for antall og innhold i konsultasjonene våre. Videre 
tilpasser vi det kommunale og nasjonale satsingsområder og 
etterspørsel og forhold i kommunen for øvrig.  

Antall konsultasjoner pr barn er fra 0-5 år minimum 14, det 
første ved hjembesøk som skal gjøres 7-10 dager etter fødsel, 
siste ved 4 år. Konsultasjonene tar fra ½ til 2 ½ time (hjembesøk)

I tillegg er jordmor på tidlig hjembesøk, 1-3 dager etter 
hjemkomst. 

Åpen helsestasjon er drop-in tilbud hver tirsdag 10.00-11.30

Ila barnets første leveår møter vi barn og foreldre minst 11 
ganger. Og vi møter alle barn og familier i kommunen.



Helsestasjonstjenesten

Skolehelsetjenesten
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1. trinn - Skolestartundersøkelse

2. trinn - Vaksine og undervisning med sosiallærer om følelser 
og sosial kompetanse

3. trinn - Undervisning om vold og overgrep, måling av vekt og lengde

4. trinn - Etter behov og etterspørsel

5. trinn - Undervisning om Pubertet og Vold og overgrep

6. trinn - Vaksine og grupper med fokus på psykisk helse

7. trinn - Vaksine x2 og ved behov og etterspørsel

8. trinn - Undervisning om pubertet og vold og overgrep, undervisning om 
psykisk helse, helsesamtaler med alle elever, måling og veiing

9. trinn - Undervisning om prevensjon og vold og overgrep, 
mestringsgrupper

10. trinn - Undervisning om god seksuell helse og seksuelt overførbare s
sykdommer, vaksinasjon



Helsestasjonstjenesten

Skolehelsetjenesten, forts.
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• Froland barneskole og ungdomsskole har 
tilgjengelig helsesykepleier hver dag. 

• Den største delen av kapasiteten til helsesykepleier 
består av samtaler med barn og unge samt 
veiledning og kontakt med foreldre.  Åpen dør.

• Blakstadheia skole har helsesykepleier 1 dag pr uke.

• Mykland skole har helsesykepleier ½ dag pr måned.



Helsestasjonstjenesten

Helsestasjon for Ungdom
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• Alle kommuner skal ha et gratis helsestasjonstilbud 
for ungdom opp til 20 år. (Jfr forskrift om 
helsestasjons- og skolehelsetjenesten §3). 

• HFU bør være tilpasset ungdommens behov, gis på 
ungdommens premisser og oppleves lett 
tilgjengelig. 

• Tilbudet er et supplement til skolehelsetjenesten og 
vektlegger seksuell og psykisk helse.

• HFU Froland er åpent hver mandag 1430-1700, 
tilgjengelig helsesykepleier, lege, psykolog







En veiledningsmetode vi bruker i hele Familiens Hus
for å styrke foreldre i foreldrerollen
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• De siste årene har Helsedirektoratet øremerket midler til 
helsestasjonstjenesten, første gang i 2017. Det er omfattende 
søknadsprosess og kriterier for å få tilskudd. Det blir alltid 
vurdert om kommunen har brukt de frie midlene tiltenkt 
tjenesten, samt grad av levekårsutfordringer mm.

• Froland kommune har fått midler hvert år:
– 2017 540 000

– 2018 1 000 000

– 2019 1 037 000

– 2020 søkt om nesten 2 mill.

Midlene er primært gått til styrking av helsesykepleier og 
jordmor for å gi økt kapasitet, tilgjengelighet og 
tverrfaglighet, men også til gratis prevensjon til ungdom mm

Helsestasjonstjenesten

Økonomi



Enhet Froland

2018

Grimstad

2018

Birkenes

2018

Kostra-
gruppe 11
2018

Land uten 
Oslo
2018

Avtalte årsverk 
i helsest/ 
skolehelsetj
pr 10 000 innb
0-20 år

Årsverk 38,8 40,2 47,6 47,5 42,2

Andel nyfødte 
med 
hjembesøk 
innen to uker 
etter 
hjemkomst

Prosent 100 112,4 106,5 91,9 90,6

Helsestasjonstjenesten

Tall fra SSB
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Helsestasjonstjenesten

Fødselstall Froland 2010-2019

2010 79

2011 84

2012 64

2013 68

2014 61

2015 74

2016 67

2017 57

2018 63

2019 74



Særlig satsing framover
Barn og unges psykiske helse



Barnehagekontoret
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• Barnehagekontoret administrerer saker som angår både 
kommunale og private barnehager

• Samordning, oppfølging og koordinering av barnehagetilbudet 
i kommunen



Barnehagens formål. 
Lov om barnehager §1
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• Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta 
barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning 
som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på 
grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, 
slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, 
nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som 
kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er 
forankret i menneskerettighetene.

• Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De 
skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal 
utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett 
til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

• Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og 
anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og 
glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for 
fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og 
likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.



Barnehagene
– oversikt organisering Fro
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Kommunale barnehager Avdelinger - barn Årsverk og ansatte

Mykland barnehage 1 avdeling – 12 barn 3,3      4 fast ansatte

Gårdsbarnehagen 1 avdeling – 11 barn 3,3      4 fast ansatte

Kringletoppen barnehage 2 avdelinger – 27 barn 6,5    10 fast ansatte

Blakstadheia barnehage 4 avdelinger – 46 barn 13,0   15 fast ansatte

Bliksåsen barnehage 4 avdelinger – 50 barn 13,0   15 fast ansatte

Til sammen 12 avdelinger – 146 barn 29,1 hjemler

Private barnehager Avdelinger - barn

Eikely barnehage 6 avdelinger – 114 barn

Froland Musikkbarnehage 4 avdelinger – 57 barn

Til sammen 10 avdelinger – 171 barn 317 barn i dag



Barnehage

Barnehageloven: et klart skille mellom barnehageeiers ansvar 
og kommunens ansvar for både private og kommunale 
barnehager:
Barnehageloven § 7: Barnehageeiers ansvar – de kommunale barnehagene:

«Barnehageeieren skal drive virksomheten i samsvar med gjeldende lover og regelverk.

Kommunale barnehageeiere må legge frem opplysninger om tjenestedata. Ikke-kommunale 
barnehageeiere må legge frem opplysninger om tjenestedata og regnskapsdata. 
Departementet gir nærmere forskrifter om fremleggelse av tjenestedata og regnskapsdata.

Barnehageeieren plikter å gi barnets bostedskommune de opplysninger som er nødvendige for 
å kunne føre et register som nevnt i § 8 fjerde ledd.

Barnehageeieren skal fastsette barnehagens vedtekter. Vedtektene skal gi opplysninger som er 
av betydning for foreldrenes/de foresattes forhold til barnehagen, herunder

a)eierforhold,

b)formål, jf. §§ 1 og 1a

c)opptakskriterier,

d)antall medlemmer i samarbeidsutvalget,

e)barnehagens åpningstid.

Godkjente virksomheter skal være registrert i Enhetsregisteret»
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Barnehagemyndighet

Barnehageloven § 8: Kommunens ansvar – Barnehagemyndighet:

«Kommunen er lokal barnehagemyndighet. Kommunen skal gi veiledning og påse at 
barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk.

Kommunen har plikt til å tilby plass i barnehage til barn under opplæringspliktig alder som er 
bosatt i kommunen, jf. § 12 a. Utbyggingsmønster og driftsformer skal tilpasses lokale forhold 
og behov.

Hver kommune skal opprette og føre register til bruk for Arbeids- og velferdsetaten i 
forbindelse med kontroll av beregning og utbetaling av kontantstøtte etter 
kontantstøtteloven. Registeret kan samkjøres mot Arbeids- og velferdsetatens register over 
mottakere av kontantstøtte. Departementet gir forskrifter med utfyllende bestemmelser om 
føringen av registeret, hvilke opplysninger registeret skal inneholde og behandlingen av disse 
opplysningene.

Kommunen har rett til innsyn i dokumenter og adgang til barnehagelokaler i den utstrekning 
dette anses nødvendig for å ivareta kommunens oppgaver.

Kommunen forvalter de  statlige øremerkede tilskuddene til ikke-kommunale barnehager i 
kommunen. Kommunen kan ikke avkorte det kommunale tilskuddet etter § 14 som følge av et 
slikt statlig tilskudd.»
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Barnehagemyndighet

Barnehageopptak
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Samordnet opptak 

• årlig «hovedopptak» – lovfestet rett til barnehageplass

• løpende opptak (søke gjennom hele året – ikke rett til plass)



Barnehagemyndighet
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Barnehageloven § 12a: Kommunens ansvar – Rett 
til plass i barnehage
«Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det 
søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage 
fra august i samsvar med denne loven med forskrifter.

Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det 
søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i 
barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år i samsvar 
med denne loven med forskrifter.

Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt. 
Søknadsfrist til opptaket fastsettes av kommunen.»

Plikt til samordnet opptaksprosess i kommunen



Barnehage
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Antall barn i barnehage siste 5 år:

• Status søknad til hovedopptak 2020

– Behov for flere barnehageplasser

2016 2017 2018 2019 2020

359 349 329 310 317



Barnehagemyndighet
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Kvalitetssikring, godkjenning og tilsyn med 
barnehagene – Lov om barnehager 



Private barnehager
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Forskrift til barnehageloven: Tildeling av tilskudd til 
ikke-kommunale barnehager § 3 – Driftstilskudd til 
ordinære barnehager:

«Kommunen skal gi driftstilskudd til private ordinære barnehager per 
heltidsplass. Driftstilskuddet skal beregnes ut fra gjennomsnittlige 
ordinære driftsutgifter per heltidsplass i tilsvarende kommunale 
ordinære barnehager, fratrukket administrasjonsutgifter, 
pensjonsutgifter og arbeidsgiveravgift på pensjonsutgifter. Grunnlaget 
for beregningen er kommuneregnskapet fra to år før tilskuddsåret.»



Private barnehager
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2018 2019 2020

Kommunale
satser

0-2 år: 215 359
3-6 år: 104 195

0-2 år: 227 239
3-6 år: 110 257

0-2 år: 242 849
3-6 år: 118 088

Nasjonale 
satser

0-2 år: 209 200
3-6 år: 100 600

0-2 år: 219 400
3-6 år: 105 700

0-2 år: 231 600
3-6 år: 111 800

Differanse 0-2 år: 6159
3-6 år: 3595

0-2 år: 7839
3-6 år: 4557

0-2  år: 11 249
3-6 år:  6288

* To ulike satser avhengig av barnas alder: 0-2 år / 3-6 år



Barnehagemyndighet

Gjestebarn
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Forskrift til barnehageloven: Tildeling av tilskudd til 
ikke-kommunale barnehager § 15 – refusjon for barn 
fra andre kommuner

«Kommuner som har private barnehager med barn som er 
folkeregistrert i en annen kommune, har rett til refusjon for 
barnehageplassen fra kommunen der barnet er 
folkeregistrert.»



Barnehagemyndighet

Redusert foreldrebetaling
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Forskrift om foreldrebetaling i barnehager § 3:

«Kommunen skal ha ordning som kan tilby fritak for eller 
reduksjon i foreldrebetaling. Foreldrebetalingen skal for første 
barn i barnehage utgjøre maksimalt seks prosent av 
husholdningens samlede personinntekt etter skatteloven kapittel 
12 og skattepliktig kapitalinntekt, og være begrenset oppad til 
maksimalgrensen for foreldrebetaling etter § 1. For andre, tredje 
og flere barn settes foreldrebetalingen i tråd med bestemmelser 
om søskenmoderasjon, til henholdsvis 70 prosent og 50 prosent av 
foreldrebetalingen for første barn.

…

Kommunen skal gi fritak for foreldrebetaling for 20 timer per uke 
til alle to-, tre-, fire- og femåringer i husholdninger med en 
samlet personinntekt, etter skatteloven kapittel 12, og 
skattepliktig kapitalinntekt under en inntektsgrense fastsatt av 
Stortinget. Tilsvarende gjelder for barn med utsatt skolestart.»



Kommunens lovpålagte ansvar overfor 
de sårbare barna i barnehage
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Barnehagekontor

Spesialpedagogisk hjelp
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Barnehageloven § 19a: Rett til spesialpedagogisk hjelp:

«Barn under opplæringspliktig alder har rett til spesialpedagogisk hjelp dersom 
de har særlige behov for det. Dette gjelder uavhengig av om de går i barnehage.

Formålet med spesialpedagogisk hjelp er å gi barn tidlig hjelp og støtte i utvikling 
og læring av for eksempel språklige og sosiale ferdigheter.

Spesialpedagogisk hjelp kan gis til barnet individuelt eller i gruppe. Hjelpen skal 
omfatte tilbud om foreldrerådgivning.

Kommunen skal oppfylle retten til spesialpedagogisk hjelp for barn bosatt i 
kommunen.

Fylkeskommunen skal oppfylle retten til spesialpedagogisk hjelp etter denne loven 
for barn i barneverninstitusjon og barn som er pasient i helseinstitusjon eid av 
regionalt helseforetak, eller i privat helseinstitusjon med avtale med regionalt 
helseforetak.

Departementet kan gi forskrift om ansvar for utgifter til spesialpedagogisk hjelp, 
hvem som skal regnes som bosatt i kommunen, refusjon av andre kommuners eller 
fylkeskommuners utgifter til spesialpedagogisk hjelp, fylkeskommunens ansvar for 
rett til spesialpedagogisk hjelp for barn i barneverninstitusjon og 
fylkeskommunens ansvar for rett til spesialpedagogisk hjelp for barn som er 
pasienter i helseinstitusjon eid av regionalt helseforetak, eller i privat 
helseinstitusjon med avtale med regionalt helseforetak.»



Barnehagekontor

Spesialpedagogisk hjelp
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Barnehageloven § 19g: Barn med nedsatt 
funksjonsevne:
«Kommunen skal sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får et egnet 
individuelt tilrettelagt barnehagetilbud. Plikten til tilrettelegging 
omfatter ikke tiltak som innebærer en uforholdsmessig byrde for 
kommunen. Ved vurderingen av om tilretteleggingen innebærer en 
uforholdsmessig byrde, skal det særlig legges vekt på tilretteleggingens 
effekt for å nedbygge funksjonshemmedes barrierer, de nødvendige 
kostnadene ved tilretteleggingen og virksomhetens ressurser.

Kommunen fatter vedtak om tilrettelegging av 

barnehagetilbudet til barn med nedsatt funksjonsevne.»

Eksempler på tilrettelegging:

- Nødvendig utstyr

- Støtte til bygningsmessige endringer

- Støtte til ekstra bemanning



Barnehagekontor

Tiltak spesialpedagogisk hjelp

Fro
lan

d
 ko

m
m

u
n

e

• Vi har en innsparingsvedtak på 1 mill.

• Melding om barn som trenger ekstra 
hjelpebehov

1.8.2017 1.8.2018 1.8.2019

8 barn med vedtak 4 barn med vedtak 10 barn med vedtak

20 timer spes.ped 11 timer spes.ped 30 timer spes.ped

Ex.ressurs 3,35 Ex.ress 3,4 årsverk Ex.ress 7,26 årsverk



Enhet Froland

2018

Grimstad

2018

Birkenes

2018

Kostra-
gruppe

11
2018

Land 
uten 
Oslo
2018

Andel barn 1-5 år i 
barnehage % 88,2 93,2 83,9 92,5 92,1

Andel barn i 
kommunale bhg % 45,8 19,1 32,6 51,3 49
Antall barn per 
årsverk til 
grunnbemanning Antall 5,2 6,2 5,5 5,8 5,8

Andel barn som får 
spesialped.hjelp % 2,1 2,4 4,1 3,5 3,7
Netto driftsutgifter 
barnehager, per 
innbygger 1-5 år Kr 158 063 139 822 142 802 153 936 153 538

Barnehage

Tall fra SSB



Barnehage – lovgrunnlag bemanning
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Barnehagehverdagen
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• Normal avdelingsstørrelse: 

18 barn over 3 år. 9 barn under 3 år.

• Grunnbemanning 3 personer, derav 1 eller 2 pedagoger.

• Pedagogene har lovfestet plantid utenfor avdelingen på 
minimum 4 timer per uke

• Det er 2 timer per dag der en person er alene på 
avdelingen

• Vakter:

Tidligvakt: 07:00 til 14:30

Mellomvakt: 08:00 til 15:30

Senvakt: 09:00 til 16:30



Barneverntjenesten
Plan for presentasjonen
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• Lov om barneverntjenester

• Måltavle (internkontroll)

• Hvem er vi som jobber i barneverntjenesten

• Gangen i en barnevernssak

• Hjelpetiltak og kostnader

• Tvangstiltak og kostnader 

• Statistikker/ sammenligninger

• Utfordringer fremover



Lov om barneverntjenester
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• § 1-1.Lovens formål.

• Loven skal sikre at barn og unge som lever under 
forhold som kan skade deres helse og utvikling, får 
nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid. 
Loven skal bidra til at barn og unge møtes med 
trygghet, kjærlighet og forståelse og at alle barn og 
unge får gode og trygge oppvekstvilkår.



Lov om barneverntjenester

§ 1-3. Hvem loven gjelder for
Tiltak som omhandlet i denne lov kan treffes overfor barn 
under 18 år

§ 1-4. Krav til forsvarlighet
Tjenester og tiltak etter denne loven skal være forsvarlige.

§ 1-5.Barnets rett til nødvendige barneverntiltak
Barn har rett til nødvendige tiltak etter loven når vilkårene for 
tiltaket er oppfylt.
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Lov om barneverntjenester

.
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§ 1-6.Barnets rett til medvirkning

Alle barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, 

har rett til å medvirke i alle forhold som vedrører barnet etter 

denne loven.

§ 1-7.Barnevernets plikt til å samarbeide med barn og 

foreldre

Barnevernet skal utøve sin virksomhet med respekt for og 

så langt som mulig i samarbeid med barnet og barnets 

foreldre.



Måltavle for barneverntjenesten i Froland

Internkontroll/ bilde
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Lov om barneverntjenester

.
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• Tjenesten er strengt lovregulert

• Frister som må overholdes

• Lovverk og faglig skjønn

• Kontroll:
– Rapport Fylkesmannen 2/ 4 ganger pr år

– Rapport til SSB 1 gang pr år

– Tilsyn fra Fylkesmannen/ andre vedr. saksbehandling

– Klagesaker/ tilsynssaker fylkesmannen



Barneverntjenesten

Hvem er vi?

.
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• Barnevernleder

• Barnevernkonsulent (4,6 stillinger)

• Miljøarbeider (50 %)



Barnverntjenesten

§ 6-4   Opplysningsplikt/ meldeplikt
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Alle offentlig ansatte har meldeplikt til 

barneverntjenesten

a) når det er grunn til å tro at et barn er eller blir 

mishandlet, utsatt for alvorlige mangler ved den 

daglige omsorgen eller annen alvorlig

omsorgssvikt

b) når et barn viser alvorlige atferdsvansker i form 

av alvorlig eller gjentatt kriminalitet, misbruk av 

rusmidler eller en annen for normløs atferd 



Meldinger til barneverntjenesten
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Innhold i melding:
• Foreldrenes psykiske problem/ lidelse

• Foreldrenes manglende foreldreferdigheter 

• Vold i hjemmet/ barnet vitne til vold 

• Foreldrenes somatiske sykdom

• Foreldrenes rusmisbruk 

• Barnets atferd kriminalitet 

• Høy grad av konflikt hjemme 

• Barnets relasjonsvansker

• Barnets psykiske problem/ lidelse 

• Foreldrenes kriminalitet

• Barnet utsatt for fysisk mishandling 

• Barnet utsatt for psykisk mishandling

• Andre forhold ved barnets situasjon 

• Andre forhold ved foreldre/ familie





Barnverntjenesten

§ 4-4 Hjelpetiltak
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Hjelpetiltak for barn og barnefamilier.

• Barneverntjenesten skal bidra til å gi det enkelte barn 

gode levekår og utviklingsmuligheter ved råd, 

veiledning og hjelpetiltak. Hjelpetiltak skal ha som 

formål å bidra til positiv endring hos barnet eller i 

familien.

• Barneverntjenesten skal, når barnet på grunn av 

forholdene i hjemmet eller av andre grunner har særlig 

behov for det, sørge for å sette i verk hjelpetiltak for 

barnet og familien.



Barnverntjenesten

Hjelpetiltak

• Settes inn i samarbeid med foreldre og barn for kortere 
eller lengre perioder

• Lav terskel for å sette inn hjelpetiltak (se statistikk). 

• Samsvarer med kommunens målsetting om tidlig 
innsats. 

• Jfr. måltavle i internkontrollen om tidlig innsats

• Formål; forhindre mer inngripende tiltak
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Barneverntjenesten

Eksempler på hjelpetiltak

• Barnehage

• SFO

• Miljøarbeider

• Atferdsregulerende tiltak

• Foreldreveiledning

• Samarbeidsmøter

• Besøkshjem

• støttekontakt

• Frivillig plassering i fosterhjem

• Fritidsaktiviteter
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Barneverntjenesten

Konsekvenser ved ikke å sette inn 

hjelpetiltak
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• Vi bryter loven

• Vi får flere klagesaker

• Kan få erstatningssaker 

• Risiko for flere omsorgsovertakelser.

• Tidlig innsats – kostnadsbesparende på sikt



Barneverntjenesten

Mer kostnadskrevende tiltak
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• Veiledning i hjemmet/ private 
barnevernforetak

• Sakkyndig utredning



Barneverntjenesten

Veiledning i hjemmet/ private 

barnevernforetak

• Hyppig/ omfattende veiledning i hjemmet
• Tiltak som må leies inn

• Konsekvens ved ikke å sette inn tiltak
– Foreldrene får ikke nødvendig veiledning
– Lovbrudd
– Omsorgssituasjonen for barna kan forverres
– Barneverntjenesten må overta omsorgen for barna
– Mulig erstatningssaker
– Klagesaker 
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Barneverntjenesten

Sakkyndig utredning

• Benyttes i alvorlige/ komplekse saker
• Kan settes inn med eller uten samtykke fra foreldrene
• Dersom behov for kompetanse utover hva vi selv har
• Dersom tvil om omsorgssituasjonen

• Konsekvens ved ikke å sette inn tiltak:
– Saken blir ikke tilstrekkelig utredet
– Barneverntjenesten kan fatte beslutninger på feil 

grunnlag
– Alvorlige konsekvenser for barnet/ familien på kort/ lang 

sikt
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Barnevernvakta

• Alle kommunene i Agder er knyttet opp til en 
barnevernvakt

• Den er åpen for henvendelser fra alle utover ordinær 
arbeidstid

• Lokalisert sammen med politiet 
• Kan rykke ut ved behov

• Konsekvens ved å si opp avtalen
– Froland må selv etablere en vaktordning for å kunne 

bistå i akuttsaker
– Medfører kostnader 
– Få ansatte – økt belastning
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Barneverntjenesten

Visma/ veilederen

• Digital veileder med alt av nytt lovverk, 
forskrifter og relevant informasjon.

• Svartjeneste som bistår med juridiske 
avklaringer

• Konsekvens ved å si opp avtalen
– Barneverntjenesten i Froland deltar ikke i et 

interkommunalt samarbeid
– Vansker med å holde oss faglig oppdatert
– Kan medføre feil i saksbehandlingen
– Klage og erstatningssaker
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Barneverntjenesten

§ 4-12 - Tvangstiltak
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Vedtak om å overta omsorgen for et barn kan treffes:

a) Dersom det er alvorlige mangler ved den daglige omsorgen som barnet får, eller 

alvorlige mangler i forhold til den personlige kontakt og trygghet det trenger etter 

sin alder og utvikling.

b) b)Dersom foreldrene ikke sørger for at et sykt, funksjonshemmet eller spesielt 

hjelpetrengende barn får dekket sitt særlige behov for behandling og opplæring.

c) Dersom barnet blir mishandlet eller utsatt for andre alvorlige overgrep i hjemmet, 

eller

d) d) Dersom det er overveiende sannsynlig at barnets helse eller utvikling kan bli 

alvorlig skadd fordi foreldrene er ute av stand til å ta tilstrekkelig ansvar for barnet.

Et vedtak etter 1.ledd kan bare treffes når det er nødvendig ut fra den situasjonen 

barnet befinner seg i. Et slikt vedtak kan derfor ikke treffes dersom det kan skapes 

tilfredstillende forhold for barnet ved hjelpetiltak (§ 4-4).



Barneverntjenesten

Hovedtall fra SSB (statistisk sentralbyrå)
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Hovedtall 2019 2018 2017

Antall meldinger i alt 83 93 91

Startede undersøkelser i alt 63 81 85

Avsluttede undersøkelser i alt 68 77 84

Barn med hjelpetiltak 81 86 99

Barn med omsorgstiltak 12 13 10

• Nedgang i antall meldinger/ normale variasjoner?

• Undersøkelser, nedgang siden 2017

• Barn med hjelpetiltak, nedgang siden 2017

• Barn med omsorgstiltak oppgang siden 2017
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Froland Birkenes Aust-Agder Norge

*Barn med 
hjelpetiltak

6.6% 3.4 % 4.8 % 4.3 %

*Undersøkelse 6 % 5.2 % 5.1 % 4.9 %

*Fosterhjem 1.2 % 1.4 % 1.4 % 1.2 %

Økonomi

Utgifter til  
barnevern pr 
barn

7690,- 8744,- 10 715,- 10 891,-

Utgift til barn i 
barnevernet

79 850,- 116 210,- 118 005,- 134 246,-

Utgifter barn i 
fosterhjem

286 105,- 317 440,- 394 338,- 441 690,-

• * I forhold til innbyggetall i aldersgruppen 0-17 år
• Alle tall er hentet fra Barnevern Kommunemonitor, 2018



Barneverntjenesten

Kompleksitet/ utfordringer

• Liten barneverntjeneste

• Generalist versus spesialist

• Kommunal barneverntjeneste overtar flere oppgaver 

fra staten

• Mangel på adekvate tiltak/ kjøp av private tjenester

• Ny barnevernlov/ endringer (barnet mer i fokus)

• Tidlig innsats vs «kjernebarnevern»

• Kritikk/ dommer menneskerettsdomstolen/ nye føringer 

• Netthets/ media/ trusler
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Barneverntjenesten

Oppsummering

• Forsvarlige tjenester

• Uforutsigbart (saksmengde/ budsjett)

• Tidlig innsats
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SLT - koordinator

• SLT er en samordning av lokale rus- og 
kriminalitetsforebyggende tiltak
– Folkehelseloven § 1

• Formålet med denne loven er å bidra til en samfunnsutvikling 
som fremmer folkehelse, herunder utjevner sosiale 
helseforskjeller. Folkehelsearbeidet skal fremme 
befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige 
forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, 
skade eller lidelse.

• SLT er ikke en lovpålagt oppgave 
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SLT - koordinator

• Ansvar for oppfølging av ungdom som er på 
ungdomskontrakt

• Ansvar for gjennomføring av 
Ungdataundersøkelse 

• Ansvar for gj.føring av SLT Koordinerings- og 
arbeidsgruppemøter hver 6. uke

• Folkehelsegruppa

• Oppvekstteam

• Samarbeidsmøter med politi hver 14. dag
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SLT - Oppdrag

• SLT-modellen har et mål at alle kommunens barn og unge skal få 
riktig hjelp til riktig tid, av et hjelpeapparat som samarbeider godt 
på tvers av etater og faggrupper. Modellen skal sørge for å 
koordinere kunnskap og ressurser mellom politi og relevante 
kommunale enheter. Også næringsliv og frivillige aktører hører 
med i dette nettverket. 

• På oppdrag fra rådmannen, møtes virksomhetene regelmessig for 
å utveksle kunnskap og erfaringer, bli kjent med hverandres 
arbeidsmåter og kulturer – og det blir enklere å drive målrettet 
forebygging. Når signaler fanges opp, kan tiltak settes inn 
tidligere, mer presist – mens faren for dobbeltarbeid og 
overlapping reduseres. Modellen er organisert på 3 nivåer, 
Styringsgruppe, Koordineringsgruppe og Arbeidsgruppe. 
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Organisering av møtearenaer i FK etter          
SLT-modellen
• Politirådsgruppen/styringsgruppen slås sammen.

– Medlemmer; øverste ledere fra kommune og politi. 

• Ansvar for mål og prioriteringer for rus og kriminalitetsforebyggende arbeid og innlemme dette i planverket. 
Økonomi.

– Møtes 1 gang pr halvår, ekstra ved behov.

• Koordineringsgruppe – virksomhets-/enhets-/mellomledernivå

– Medlemmer; Ledende helsesykepleier, virksomhetsledere (minus teknisk og omsorg), bvt-leder, skolesjef, rektor, 
NAV, kommunelege, folkehelsekoordinator.

• Ansvar for å avdekke problemer og utfordringer. Sette inn ressurser for målrettet innsats i tråd med rammene fra 
styringsgruppen/politirådsgruppen. Utarbeide handlingsplan for SLT-tilbudet i kommunen. 

– Møtes hver 6.-8 uke, ekstra ved behov.

• Arbeidsgruppe – alle som er i direkte kontakt med barn og unge

– Medlemmer; Helsesykepleier, miljøarbeidere, idrettslag, FAU, kirkene, kultur, nav, politi, ungdomsklubb, 
lærlingekontakt

• Ansvar for å gjennomføre tiltak koordineringsgruppen og styringsgruppen har bestemt
– Møtes hver 6-8. uke, ekstra ved behov.

• Kjernegrupper – opprettes så snart det er behov hvis en ungdom har utfordringer knyttet til rus, 
kriminalitet, psykisk helse, mobbing, behov for koordinator/IP, etc. Hensikten er tidlig innsats. 

– Medlemmer; SLT-koordinator, elev, medlemmer etter behov.

• Ansvar; alle har et ansvar og hvem som helst kan melde behov til SLT-koordinator/rådgiver; 
berit.lie@froland.kommune.no. (samtykkeerklæring må foreligge)

– Møtes; ved behov.
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mailto:berit.lie@froland.kommune.no


Utfordringer fremover
• 81 elever som har droppet ut fra 2015 til i dag. Pr i dag ingen oversikt hvordan 

disse har blitt fulgt opp

• Elever som dropper ut av vgs må kunne forvente å stå på venteliste for tiltak

• Frolandselever bruker lengre tid på å gjennomføre vgs sammenlignet med 
nasjonale tall

• Høyere fravær for ungdomsskoleelever enn nasjonalt

• Alkoholforbruket til unge er nesten doblet siden sist undersøkelse

• Etterlysning fra unge om mer rusforebyggende arbeid i skolen 

• Ansatte som arbeider med unge har stort behov for kompetanseheving i det 
rusforebyggende arbeid

• Tiltak og tjenester for 16-18 har behov for å styrkes
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Lærlinger
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Ikke lovpålagt tjeneste
- Sterk anbefaling fra KS og Regjering om lærlingeplasser 

innenfor kommunal sektor
- Landstinget i KS satte et i 2016 et forsterket måltall for 

kommunesektoren med to lærlinger per 1.000 innb. per år.
- Det ble i 2017-2018 utarbeidet helhetlige rutiner og 

rammer for lærlingearbeidet i FK
- Vi kjører egne kurs for våre lærlinger, og i tillegg gis 

kompetanseheving til kommunenes veiledere av 
lærlingekoordinator

- Læreplass er et viktig redskap for å forhindre dropout.



Lærlinger
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Lærlinger innenfor følgende virksomheter:
Barnehage 
Skole 
Sykehjemmet
Hjemmesykepleien
Teknisk
Institusjons kokk

3 av 4 lærlinger er i jobb året etter fagprøven på landsbasis. 
Jf Kunnskapsdepartementet 2019. 
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/3-av-4-larlinger-er-i-jobb-aret-
etter-fagproven/id2669759/

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/3-av-4-larlinger-er-i-jobb-aret-etter-fagproven/id2669759/


Lærlinger - organisasjon

• Lærlingene utbetales 50% av fagarbeiderlønn over 2 år

• Veilederne får en godtgjørelse på 10 000 kr pr år
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31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020

50% koordinator 50% koordinator 30% koordinator

18 lærlinger 13 lærlinger 12 lærlinger

16 veiledere 12 veiledere 12 veiledere



Lærlinger

Tabellen under viser utdannelsesnivået i Froland kommune i 2019, og 
gjenspeiler viktigheten av å opprettholde lærlingeordningen
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Familiens hus

Aktivitetsmidler
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Aktivitetsmidler – 39 898 kr


