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Tar grep om
barnevernet
Kommunene skal få mer ansvar.
SOLVEIG HORNE, barne- og
likestillingsminister (Frp)

BARNEVERN

VI VET AT det er kompetanseutfordringer i
barnevernet, og kommunene etterspør selv
mer kunnskap og muligheter for videreut
danning av barnevernledere. Derfor tar vi
nå grep.
Jeg har nettopp lagt fram barnevernsre
formen, der vi foreslår at kommunene får
mer ansvar for barnevernet. Samtidig leg
ger vi opp til en kraftig satsing på kompe
tanse slik at kommunene kan møte utfor
dringene og få et større ansvar. Jeg er glad
for at vi har fått en ny barnevernslederut
danning i samarbeid med NTNU og Høg
skolen i Nord-Trøndelag. Til høsten lan
serer jeg en flerårig kompetansestrategi i
barnevernet. Det er den største kompetan
sesatsingen vi har sett i norsk barnevern.
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
har et større arbeid på gang for å redusere
antallet akuttsaker.
Vi ønsker at flere barn som ikke kan bo
hjemme, kan få bo i fosterhjem hos slekt
eller nært nettverk. I dag bor én av fire barn i
barnevernet hos familie, og tallet er økende.
Mye av økningen skyldes satsingen på fami
lieråd og andre metoder for å finne foster
hjem i barnets slekt og nettverk.
Vi har mottatt en møtehenvendelse fra
KIB som vi har til vurdering.
×

106971 GRTID Psykologi 1705.indb 487

Faksimile fra denne utgaven av Psykologtidsskriftet

Ønsker nytt
nettverk
velkommen
Bra med mer diskusjon knyttet til barnevernets arbeid.
MARI TROMMALD, direktør i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

BARNEVERN

ALLE TILTAK SOM fremmer diskusjoner om barnevernets arbeid og
om kvalitet i tjenestene er viktige og bra, så dette (stiftelsen av Kom
petansenettverk for kvalitet i barnevern, red. anm.) ønsker vi vel
kommen. Bufdir jobber aktivt for bedre bruk av slekt og nettverk ved
plasseringer, og jobber med ytterligere implementering av familieråd.
Når det gjelder akuttplasseringer laget direktoratet en rapport i
2014 om akuttarbeid i det kommunale barnevernet. Direktoratet var
da bekymret for veksten i akuttsaker som hadde pågått siden 2008
og foreslo i rapporten flere tiltak. I 2015 ble det blant annet laget en
faglig veileder for akuttarbeid i institusjon og beredskapshjem. I til
legg jobber Bufdir med flere andre tiltak overfor kommunene. Bufdir
som fagdirektorat for kommunalt barnevern jobber hele tiden for at
kvaliteten i tjenesten skal være best mulig, basert på den kunnska
pen vi til enhver tid har.
×
Innleggene er kommentarer til aktueltsaken på
side 442–443 som omhandler stiftelsen av
 ompetansenettverk for kvalitet i barnevern (KIB).
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