- Hva er sykefraværet hos Barnevernet nå og hvordan har utviklingen
vært siden 1. januar 2020?

Det har vært en nedgang i sykefraværet.
Første halvår 2019 var enda høyere enn 20,9 nedenfor, som er snittet for 2019.
Periode
01.01.19-31.12.19
01.01.20-30.06.20

Kortidsfravær
2,6
2,2

Langtidsfravær
18,3
11,2

Totalt
20,9
13,4

Jeg informerte oppvekstsjef i denne uken om at det fortsatt er sykmeldte i tjenesten, men at det er
fravær som skyldes helsesituasjon og ikke arbeidsmiljø eller har direkte årsak i arbeidsbelastning.
Nærværsfaktorer vil være en sentral lederoppgave også fremover.

- Når kan jeg si at PPT, Barnevern og Ungdomsenheten er sammenslått
og hvilken effekt vil det gi (i korte trekk) ?
Støtter meg til Turid Skumsvoll sin tilbakemelding, men vil presisere viktigheten å bruke tid i
prosessen for å ivareta faglige og juridiske områder for fagfeltene.
Det krever også tid å jobbe med endringsarbeid i tjenester samt involvering fra ansatte og brukere i
en slik prosess.
Barnevern og Familieteamet har tidligere påbegynt et samarbeid for bedre tilbud til barn og unge.
Det har vært prøvd ut et samarbeid i vår under koronapandemien, hvor Familieteamet har bistått
barnevern med hjelpetiltak og flere av våre ressurser har vært brukt til saksbehandlingsoppgaver for
å komme ajour.
Ved en sammenslåing av enheter for barn og unge vil en i enda større grad ha mulighet til å jobbe
med tidlig innsats og med forebygging på et tverrfaglig nivå.
For barnevern og enhet barn og unge vil en kunne utnytte de totalene ressursene bedre og jobbe
mer effektivt, samt også ha mulighet til å styrke tiltakskjeden.

- Hva kan dere si om restanser hos Barnevernet? I hvilken grad er vi
ajour med sakene nå i forhold til tidligere?

Sammenligning utfra kvartalsrapporteringene (gjelder VR ikke kun Stjørdal) :

Antall innkomne meldinger
Ant fristoversittelser meldinger
Antall avslutta undersøkelser
Ant fristoversittelser undersøkelser

2. kvart 2020
76
0
105
10

1.kvart 2020
97
0
68
6

4.kvart 2019
82
1
64
20

3.kvart 2019
68
6
50
15

2.kvart 2019
87
0
83
13

Alle meldinger blir gjennomgått og konkludert innen frist.
Alle henvendelser på mottakstelefon og fra servicetorget blir svart opp fortløpende, jfr.
Revisjonsrapport så kjenner tjenesten seg ikke igjen i at vi er utilgjengelige.
Vi har lukket en del avvik i 2.kvartal på undersøkelse som var langt over frist. Nåværende kvartal har
vi noen fristbrudd, men disse er vurdert mot forsvarlighet. Her må det også tas høyde for mulige
påvirkninger av koranapandemien og nedstengningen av samfunnet.
Jeg vil her vise til at tjenesten nylig har gjennomført en intern omstrukturering for mer effektiv
utnyttelse av ansattressursene, da blant annet styrket mottak- og undersøkelsesteam hvor det over
flere år har vært vanskelig å lukke avvik.
Samtidig vil jeg vise til veilederne fra Veiledningsteam sin tilbakemelding etter vårt første møte før
sommeren. Det ble påpekt at de er positivt overrasket over den kontroll og oversikt som er i
tjenesten, samt internkontrollen i form av rutiner og prosedyrer, oppfølging av ansatte etc.
Det er tall for bekymringsmeldinger og undersøkelser det her er vist til under dette punktet. Hvis det
er ønskelig kan jeg også sende oversikt for tiltaksområdet som tiltaksplaner, evalueringer, tilsyn- og
oppfølgingsbesøk, men jeg trenger da litt lengre tid på det.
Nevner kort status for tiltaksplaner:
Det mangler 45 tiltaksplaner av totalt 149 tiltak til barn fra 0- 23 år. Dette er en god utvikling, samt
at det er positiv utvikling ifht brukermedvirkning og barnets stemme.

1.kvart 2019
88
0
74
2

