Vedtak i Politisk nemnd for barnevernstjenester Værnesregionen - 11.06.2013
Tertialrapport 1. tertial 2013 tas til etterretning med følgende uttalelese:
«Politisk nemnd for barnevernstjenesten i Værnesregionen er bekymret for barnevernets økonomiske
situasjon. Ut fra økonomisk resultat pr. 1. tertial 2013 samt forslag til budsjett for 2014, må tjenesten
ha fokus på effektiv drift, forebyggende tjenester og mulige kostnadsreduksjoner.
Politisk Nemnd barnevern ønsker at det utlyses anbud på advokattjenester så snart som mulig og at
nemnda holdes løpende orientert om den økonomiske situasjonen.
Fremtidige utfordringer med ressurser i barnevernstjenesten må følges opp både administrativt og
politisk i Værnesregion. Det er også ønskelig at sentrale myndigheter gjøres oppmerksom på tjenesten
sine utfordringer».

Behandling i Politisk nemnd for barnevernstjenester Værnesregionen - 11.06.2013
VR Barnevern fikk 1,5 stilling fra Fylkesmannen, etter søknad vinteren 2013 (søkt om 3,0 stillinger).
Rådmannen i Vertskommunen har besluttet at resterende 1,5 stillinger skal besettes, slik at det likevel
blir styrket med totalt 3,0 stillinger totalt. Rådmannen i Vertskommunen orienterte AU om dette 7.juni
2013. Politisk Nemnd stiller spørsmål til hvordan den økonomiske dekningen av 1,5 stillinger skal skje?






Stadig økende utgifter er betenkelig.
Det er planlagt en 40 % prosjektstilling som jurist inn i VR barneverntjeneste.
Med tanke på kostnader til advokathjelp må lovverk rundt anbud vurderes nærmere.
Noe inntekter gjennom refusjonsordninger kan påregnes.
Det er ønskelig for fremtidig rapportering også inneholder oversikt over antall
rettsaker/anmeldelse.

VR Barnevern, Vertskommune og Samhandlingsleder skal arbeide videre med å finne egnede fora for å
gi fortløpende informasjon om status i den enkelte kommune – herunder økonomisk status og utvikling.
Det stilles spørsmål til den økonomiske situasjonen og utviklingen i VR BV. Politisk Nemnd ber
Enhetsleder VR barnevern kontakte Rådmannen i Vertskommunen. Dette for å finne løsninger på
hvordan informere om den økonomiske situasjonen og utviklingen i den enkelte kommune og evt.
hvordan dette skal behandles i VR kommunene – både administrativt og politisk.

