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Interpellasjon nr 19 til BEBY 310517 fra repr Marita Moltu (KrF), Mikkel Grüner
(SV), Jana Midelfart Hoff (H), Per Stiegler (A) og Randi Amundsen (MDG) vedr
kvalitetssikring i barnevernstjenesten
Representantene Marita Moltu (KrF), Mikkel Grüner (SV), Jana Midelfart Hoff (H), Per
Stiegler (A) og Randi Amundsen (MDG) har til bystyrets møte 31. mai 2017 fremmet
følgende interpellasjon:
«Barnevernets hovedoppgave er å gi hjelp og støtte til barn og unge som har det vanskelig.
Dette innebærer at barneverntjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som
kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg i rett tid. Mange barn i
Bergen får heldigvis god hjelp fra barnevernet.
En samlet, tverrpolitisk helsekomite har vist stor interesse for å følge opp barnevernsfeltet i
Bergen tettere. Tidligere saker har vist at Bergen ligger høyt i antall akuttplasseringer og
revisjonsrapporter har påpekt svakheter i systemet. Formålet med denne interpellasjonen er
derfor å komme med konkrete forslag som kan sikre økt kvalitet på barnevernets tjenester
fremover.
Det ble avholdt et seminar om Barnevernet i regi av komite for Helse og sosial 31.januar
2017. http://www3.bergen.kommune.no/bksak/default.asp Formålet med seminaret var å se
hvordan barnevernssystemet fungerer og hvordan man kan forbedre tjenestene.
Psykologspesialist Einar C. Salvesen, som har lang erfaring fra organisasjonsarbeid generelt
og barnevernssaker spesielt, fremla her sine mange funn og sin bekymring over
rettssikkerheten med flere svakheter i barnevernssystemet.
http://www.sakkyndig.com/psykologi/artvit/salvesen2015.pdf
Byombudet i Bergen, Benedicte Gram-Knutsen, kunne i seminaret bekrefte at de svakhetene
som Salvesen påpekte også gjaldt i enkeltsaker hun har fått innblikk i. Byombudet uttrykte
også at det har vært en bekymringsfull økning i henvendelser den siste tiden fra pårørende
som har vært i kontakt med barnevernet i Bergen.

Tidligere barnevernsjef i Røyken Barnevern, Tor Monsen, kunne vise til deres gode erfaringer
fra omstilling av barnevernet i Røyken kommune, og han mente at dette er fullt mulig å få til i
Bergen. Han la blant annet frem konkrete tall som viste at Bergen bruker dobbelt så mye pr
barn som Røyken kommune. Noen av resultatene Røyken kunne vise til var økt tilfredshet hos
foreldre/barn/barnevernsansatte, lavere akuttplasseringer, lavere sykefravær, budsjett i pluss
og høy score på barnevernstjenesten sammenlignet med andre byer.
https://www.rha.no/nyheter/kultur/nyheter/han-brukte-oks-pa-barnevernet/s/2-2.17471.8658241
Helsekomiteens AU er glad for at Bergen kommune nå er i gang med omorganisering av
barnevernstjenesten. I forbindelse med bystyrets behandling av sak 319/16 «Bergens barn –
byens fremtid» ble det fremmet et nytt vedtakspunkt som ble enstemmig vedtatt, og vi ser
fram til å følge prosessen videre på dette.
Vedtakspunkt 3:
«Planen sier at «Bergen kommune trenger forskning for å vite hva som fungerer, men også en
organisasjon som kan spre og nyttiggjøre seg av kunnskapen». Bystyret mener at
barnevernstjenesten i Bergen også kan dra nytte av erfaringsbasert kunnskap fra andre
kommuner som har gjennomført omstillinger med gode resultater, f.eks Kongsberg og Røyken
kommune. Bystyret ber byrådet ta kontakt med disse kommunene for å søke kunnskap som kan
overføres til Bergen og bidra til en forbedring av barnevernstjenesten og styrket tillit hos
befolkningen. Bystyret ønsker at dette følges opp i neste statusmelding for
barnevernstjenesten.»
Ref: Kongsberg Barnevern kan vise til at sykefraværet gikk ned, og kostnadene ble lavere.
Akuttplasseringer er redusert med 90 prosent. Familieråd ble redningen for barnevernet.

http://fontene.no/nyheter/barnevernet-i-kongsberg-reduserte-akuttplasseringer-med-90prosent-6.47.417300.5997f1da36
I etterkant av seminaret tok Per E. Stiegler opp under eventuelt at komiteen bør følge opp
blant annet den informasjonen vi hadde fått under barnevernseminaret. Se utkast her fra
protokoll fra KHSO 08.02.17 under eventuelt:
«Per E. Stiegler (A) tok opp … Han tok også opp innlegg fra komiteens barnevernsseminar.
Han ga uttrykk for et ønske om at dersom det forelå et stort innsparingspotensial på disse tre
feltene (hjemmetjenestene, tjenester til psykisk utviklingshemmede og barnevern) burde
komiteen få vite mer om dette, og ha anledning til å jobbe videre med det.»
«Mikkel Grüner (SV) ba om komiteens aksept for at AU jobbet videre med å vurdere hvordan
komiteen kunne dra nytte av inntrykkene fra barnevernsseminaret. Komiteen sa seg enig i
det.»
AU har drøftet dette og har kommet til at vi ser det som viktig og nødvendig å få gjennomgått
noen få enkeltsaker for å se nærmere på muligheter for å styrke kvaliteten på tjenestene. Det
naturlige ville da være å hente inn saker hvor ikke alt har gått på skinner, for å se på hva som
eventuelt kunne vært gjort annerledes for å redusere konfliktnivået mellom
familie/barn/barnevern.
Til sammenligning er det i verden mer enn hundretusen flyavganger daglig som frakter store
mengder av mennesker uten at det skjer ulykker. Man har selvsagt generelle rutiner for
sikkerheten på alle fly, men når ett fly havarerer, er det en opplagt prosedyre å undersøke
grundig akkurat det flyet for å finne feil/årsak til ulykken. Det er på denne måten vi har klart å
få opp flysikkerheten. Ingen flyselskap opererer med feilmarginer, og det mener vi også må
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være barnevernets klare innstilling. Det ligger ikke kritikk mot barnevernet bak en slik
gjennomgang, men derimot et ønske om at kvaliteten på barnevernstjenesten skal bli bedre.
Dette kan man få til ved å være åpen for å fange opp svakheter og feil, se på barnevernets ytre
rammer kontra krav til prestasjon, og ulike måter å jobbe sammen på slik at barnevernet kan
gi flere barn og familier den riktige hjelpen. Dette vil også gi økt kompetanse og trygghet til
de ansatte slik at de kan fatte gode vedtak.
Barne og Familiedepartementet har opprettet et utvalg som skal gå gjennom 100
barnevernssaker. Vi ønsker å gjøre en lokal variant av dette i Bergen der noen få enkeltsaker
(tviste-/klagesaker) gjennomgås eksternt. Vi mener det er mest hensiktsmessig at byombudet
kan utpeke noen av sakene som er meldt inn der. Ved å gå i dybden på arbeidsmetodikken,
kan man se etter muligheter for å løse sakene på en bedre måte, til beste for barn og
foreldre/nær familie.
Spørsmål til helsebyråden:
Kan byråden stille seg bak dette konkrete forslaget til kvalitetssikring i barnevernstjenestene?
Forslag til vedtak:
1. Bystyret støtter byrådets arbeid med omorganisering av barnevernstjenesten og ber om at
dette forseres.
2. Bystyret ber om at det iverksettes en ekstern gjennomgang av min. 5 enkeltsaker fra
barnevernet i Bergen, der man ser på prosessene fram mot vedtak / beslutninger tatt i
barnevernet, vurdering av metode og videre anbefaling. Byombudet deltar i utvelgelse av
saker og med sammensetning av eksterne ressurser. Helsekomiteen får presentert resultat
av arbeidet når det foreligger innen utgangen av 2018.»

Bodil Bøe Vetaas - saksbehandler
Dette dokumentet er godkjent elektronisk.

3 av 3

