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Eventuelt forfall meldes snarest til Servicetorget, på tlf.62 48 50 00 eller
e-post: postmottak@tynset kommune.no.
Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.
Møtet er åpent for publikum.
Dokumentene er lagt ut til gjennomsyn på Servicetorget og Tynset bibliotek.

TYNSET KOMMUNE

Møteinnkalling: Kommunestyret

Side 1 av 3

Sak 17/14
SØKNAD PÅ MIDLER FOR BARNEVERN 2014
Arkiv: F47
Arkivsaksnr.: 14/177

Saksbehandler:
Linda Granrud

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
17/14
Kommunestyret
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Vedlegg
Søknad stillinger 2014
Andre dokumenter i saken
1. RETNINGSLINJER FOR SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN 2014, datert
05.02.2014
2. SØKNAD PÅ MIDLER FOR BARNEVERN 2014, datert 14.03.2014
Melding om vedtak sendes til
Fylkesmannen i Hedmark, sosial- og helseavdelingen, postboks 4034, 2306 Hamar.
Saksopplysninger
Jfr. Rundskriv, Q-31/2014, retningslinjer for satsing på kommunalt barnevern 2014, søker
Tynset kommune om midler til 70% stilling på vegne av barneverntjenesten i Nord- Østerdal.
I statsbudsjettet for 2014 er 85 millioner kroner øremerket en ytterligere styrking av det
kommunale barnevernet, hvor hoveddelen av opptrappingen skal gå til nye stillinger. For
Hedmark er det snakk om kr. 2 732 553. For 2014 vil det ha en ¾ årseffekt i stillinger og
kroner. Stillingene vil bli fullfinansiert i 2015. Stillingene vi har fått tildelt i 2012 og 2013
videreføres. Fylkesmannen har adgang til å kontrollere at midlene brukes etter
forutsetningene, jf. § 10, 2. ledd i Bevilgningsreglementet.
Saksvurdering
Barneverntjenesten har vokst ytterligere siste året fra fire kommuner i 2013 til fem kommuner
i 2014. Barneverntjenesten er blitt en stor tjeneste i vekst både faglig og geografisk.
Organiseringen innad i tjenesten, satsing på tverrfaglig samarbeid og fokus på oppfølging av
tiltak gjør det hensiktsmessig å tilføre tjenesten mer ressurser.
Målsettingen med satsingen er å styrke barneverntjenestene. Det er stadig et økende antall
barn og unge som mottar hjelp fra barnevernet. Denne utviklingen ser ut til å fortsette.
Barneverntjenestens hovedoppgave er å sikre barn og unge som lever under forhold som kan
skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Det er barnets beste
som skal være utgangspunktet for barneverntiltakene. Det er avgjørende at det kommunale
barnevernet, som først møter barna, evner å fange opp og hjelpe barn som trenger hjelp. Vi
opplever en økende arbeidsbelastning og jobber med å få til en tilstrekkelig kvalitet opp mot
de barnevernssakene vi har i våre kommuner.
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Fylkesmannen ber om at søknaden godkjennes politisk. Barnevernet har grunnet tidsfrist sendt
søknaden til Fylkesmann, jf. Vedlegg, men det blir ikke tatt stilling til søknaden før et politisk
vedtak foreligger.
Hvorvidt de eventuelle midler kommunen blir tildelt som fast tilskudd i årene som kommer er
usikkert. Men vurderingen er at det vil være positivt å styrke tjenesten når fylkesmannen
oppfordrer barnevernet om å søke, og at det er nyttig i en organiseringsprosess vi nå er inne i.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Vurderes ikke relevant i saken.
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret vedtar søknad om 70 % stilling innen Barneverntjenesten i Nord- Østerdal.
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