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Kvalitetsutvikling og omstilling i Bufetat, region nord

Etter årets tildeling i Statsbudsjett har Bufetat en betydelig økonomisk utfordring i 2012. Etaten har
ikke fått økte tildelinger som dekker aktivitetsvekst. Dette gjelder også Bufetat, region nord.

Region nord har over tid lyktes med en vesentlig vridning av klientstrømmen i henhold til politiske
føringer. Flere barn får tilbud om hjemmebaserte tiltak og fosterhjem, og færre barn plasseres på

institusjoner. På bakgrunn av et godt utbygd institusjonsapparat har regionen en lav andel kjøp av
private plasser. Dette gjør at handlingsrommet for å møte den økonomiske utfordringen
hovedsakelig ligTger i effektivisering av eget tiltaksapparat og prioritering av kjerneoppgaver.

Barne-, ungdoms- og familieetaten gjennomfører nå et kvalitetsutviklingsprogram, kalt 19-5-1. Vi
arbeider for å videreutvikle kvaliteten i vårt tjenestetilbud og tilby et mer likeverdig tilbud, tilpasset
brukernes behov til innhold og omfang.

Som følge av kvalitetsutviklingsprogrammet og etatens budsjettutfordringer, og på grunn av den
pågående styrkingen av kommunalt barnevern, har vi nå en gjennomgang av tjenestetilbudet i det
statlige barnevernet. Dette omhandler å tilrettelegge dimensjonering av institusjonstilbudet,
hjemmebaserte- og hjelpetiltak til dagens behov. Prosjektgruppen «Bedre barnevern i nord» som
består av representanter fra Region nords enheter og KS, foretok i 2011 en gjennomgang av det
statlige tjenestetilbudet i regionen og fikk verdifulle innspill om kommunenes behov.

I Region nord tilbys primært hjelpetiltak gjennom barnevernsinstitusjonenes familie- og
nettverksavdelinger. Disse avdelingene ble opprettet i 2004. De skulle blant annet jobbe med
utadrettede hjemmebaserte tiltak. Bakgrunnen for denne etableringen kom som følge av mangel på
tilsvarende kommunale tiltak, og var et forsøk på å skape et mer likeverdig barnevernstilbud i
regionen. I tråd med at det kommunale barnevern styrkes gjennom øremerkede midler, forventer vi
at behovet er i ferd med å endres.

Vi ønsker derfor i økende grad å konsentrere oss om våre lovpålagte oppgaver og etatens
kjerneoppgaver. I tillegg har vi gjennom oppdrag fra Barne-, likestillings- og
inkluderingsdepartementet, fått føringer på oppgaver knyttet til å gi bistand til kommuner på
områder som familieråd og hjemmebaserte tiltak som PMTO m.m. Dette vil også prioriteres
fremover. 1-ljelpetiltak som ligger innenfor kommunalt ansvar vil nå bli vurdert nøye, men denne
omstillingen vil skje i takt med kommunens behov.
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Dette medfører fremtidig omstilling i familie- og nettverksavdelingene i landsdelen. Vi ønsker
imidlertid å være i dialog med kommunene om hvordan vi sammen kan innfri behovet for disse
tjenestene. Vi vil være behjelpelig med kompetanseoverføring på området. Vi er opptatt av at barn
og unge ikke skal havne mellom to stoler, mellom det kommunale og statlige tilbudet, og vi anser
det som svært viktig at vi har en god dialog og et konstruktivt samarbeid fremover.

Bufetat, region nord har, etter den nevnte tiltaksvridningen, fått overkapasitet på
barnevernsinstitusjonsplasser. Vi har over en lengere periode hatt for lavt belegg ved institusjonene.
Vi ser det derfor nødvendig å redusere kapasiteten. I den forbindelse har vi foreslått en reduksjon på
15 institusjonsplasser fordelt på 6 ulike institusjoner i nord. Dette forslaget skal nå forhandles med
organisasjonene innen 06. februar, og vi vil etter vedtak orientere de kommunene som blir direkte

berørt av nedtrekket.

Vi håper at disse omstillingene ikke medfører til vesentlige utfordringer for deres kommune. Vi er
innstilt på å utføre vårt oppdrag med god kvalitet på tjenestene og innenfor tildelte økonomiske

rammer.

ål Christian Bergst
Regiondirektør Bente Wistven
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