SAMLERAPPORT FOR KONTROLLSKJEMAER VED INNSENDELSE TIL
FYLKESMANNEN
Kommune/bydel/bv.kontor: RANA KOMMUNE
Barnevernet I Rana Kommune
Kvartal/år :4 /2013
Antall innsendte skjemaer totalt: 62
Hvorav:
15 henlagte meldinger
29 henlagte undersøkelser
17 undersøkelser avsluttet med
tiltak.
1 Avslag
Antall skjemaer der det påberopes utvidet undersøkelsestid: 4
Antall oversittelser av frist for gjennomgang av meldinger: 0
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Eventuelt kommentarer:
Som meldt ved forrige kvartal så er det mange
fristoverskridelser dette kvartalet. Det var forventet ca. 20,
men ble dessverre 25. Vi hadde håpet å være bedre stilt med
hensyn til å kommer à jour ved 1.kvartal 2014, men dessverre
ser det ikke slik ut. Selv om vi hadde en nedgang i meldinger
i løpet av sommermånedene 2013, ble det ikke slik de siste 3
månedene i 2013, da det ble en kraftig økning igjen.
I løpet av hele 2012 fattet barnevernet til sammen akuttvedtak
overfor 19 barn, som var det høyeste tallet i Rana barnevern
hadde hatt. Vi håpet, og trodde, at dette skulle forbli det
høyeste tallet på lenge, men slik ble det ikke. I løpet av
2013 ble det fattet akuttvedtak overfor 26 barn. For to av
disse ble det fattet akuttvedtak to ganger, da det første ble
opphevet først – altså til sammen 28 akuttvedtak. 23 av disse
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akuttvedtakene ble foretatt i løpet av siste halvår, hvorav 18
det siste kvartalet 2013.
Disse sakene er svært ressurskrevende, og har dermed tatt mye
kapasitet, som har redusert kapasiteten til å starte opp nye
undersøkelser overfor andre barn.
Det er pr. 31.12.13 16 barn som er under midlertidig omsorg,
hvor det er planlagt å fremme sak for Fylkesnemnda om
omsorgsovertakelse.
Det er også utfordringer knyttet til det å finne permanente
fosterhjem til alle barna, for det tilfelle at Fylkesnemnda
gir medhold til omsorgsovertakelse. Det er også flere barn
hvor det ikke er fattet akuttvedtak, som venter på behandling
i Fylkesnemnda.
Det ligger an til en økning på ca. 35 % i antall barn under
omsorg, hvorav flere allerede bor i midlertidige fosterhjem
eller institusjon. De fleste i fosterhjem/beredskapshjem.
Økning i antall barn under omsorg vil også medføre økte
kostnader for barnevernet. I tillegg vil en økning i egenandel
for institusjonsplassene for kommunene telle med. Noen barn
har behov for å bo i institusjon over kortere eller lengre
periode. Det er BUFETAT (Barne-ungdoms og Familieetaten eller ”Statens barnevern”)som drifter institusjonene, eller
sørger for avtaler med private for kjøp av plasser i
institusjoner som de godkjenner. Økningen vil bli fra kr.
36.523,- pr. mnd. pr. barn. i 2013 - til kr. 50.000,- pr. mnd.
pr. barn fra 01.01.14.
Staten vil gjennom rammeoverføring til kommunene refundere en
del av utgiftene, men ut fra beregninger på et gjennomsnitt av
antall barn på institusjon fra Rana ser dette regnestykket ut
til å gå i minus med ca. 600 000,- kroner, slik situasjonen er
nå.
Barnevernet vil jobbe aktivt framover med å få gjennomført
undersøkelsene som har måttet vente. I tillegg vil forsøke å
jobbe ekstra for å få rekruttert flere fosterhjem i
nærområdet, slik at barna slipper å måtte flytte langt fra
Rana. Dette vil også være ressursbesparende for barnevernet,
som da ikke må bruke så mye tid på reising i forbindelse med
oppfølging av fosterbarna/fosterhjemmene.

Mo i Rana, den
Inger-Ritha Olsen
Seksjonsleder
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