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Saksopplysninger: 

 

Det vises til kommunestyret den 10.mai 2016, der det ble fattet følgende vedtak; 

 

Vedtak: 

1. Kommunestyret tar til etterretning Statusrapport for Land barneverntjeneste pr. april 

2016. 

2. Kommunestyret tar til etterretning at Nordre Land kommunes andel av Land 

barnevernstjeneste, vil gå ut over budsjettrammer som en følge av nødvendig bruk av 

Trygg start AS og anskaffelse og bruk av hjemmekontorløsning/mobilt barnevern (se 

anslått merutgift under vurdering). 

3. Kommunestyret anmoder at ledige hjemler i barneverntjenesten i Land besettes våren 

2016. 

4. I september 2016 legges det frem en sak i begge kommuner, med en vurdering og 

anbefaling vedr. behov for budsjettjusteringer i 2016, og et budsjettforslag for 2017. 

5. Det må etableres økt tverrfaglig samarbeid i kommunen for å forebygge og styrke 

barns oppvekst. 

 

Land barneverntjeneste har i etterkant av vedtaket gjennomført en rekrutteringsprosess. I den 

stillingshjemmelen som var ledig, er det tilsatt en intern søker, fra psykisk helse, med 

barnevernfaglig kompetanse. 

 

Rådmannen meldte til kommunestyret den 10. mai, at det vil være behov for å styrke 

barneverntjenesten fra 2017, med 2-3 nye stillinger, i tillegg til de 15 årsverkene som ligger i 

tjenesten i dag. Dette ville da ha blitt en del av budsjettprosessen i begge kommuner. 

 

Imidlertid, Land barneverntjeneste har allerede nå, gjennom den pågående 

rekrutteringsprosessen en mulighet til å rekruttere to nye medarbeidere med ønsket 

kompetanse. Dette krever imidlertid at utvidelsen av faste stillingshjemler gjøres nå, fremfor 



å avvente til 1.1.2017. Barneverntjenesten uttrykker at det ikke er noen ingen garanti for at 

den samme kompetansen kan rekrutteres på et senere tidspunkt. 

 

 

Vurdering: 

 

Konsekvensen faglig, og for tjenesten og brukeren, er at tjenesten tidligere enn forventet kan 

klare å lukke de mange avvikene og bygge en god tjeneste tidligere enn planlagt. 

 

Konsekvensen økonomisk, kan være at de administrative utgiftene øker, ut over det tidligere 

varslede merforbruket. Så langt er det varslet et mulig merforbruk innenfor de administrative 

utgiftene på ca. 1,5 millioner kroner. På tiltakssiden er det varslet et merforbruk på ca. 3 

millioner kroner. 

 

Det er innleie av saksbehandlerkapasitet fra Trygg Start AS (pga. sykefravær og 

permisjoner), som skaper det administrative merforbruket. Utgiftene til Trygg Start ligger på 

ca. 450.000,- pr mnd. Barneverntjenesten selv, har et sterkt ønske om å videreføre bruken av 

Trygg Start i en lengre periode fremover, samtidig som de to nye stillingene kommer på 

plass. Dette på grunn av den store saksmengden, og behovet for tålmodighet i oppbyggingen 

av en god tjeneste. 

 

Rådmannen har tidligere ment at bruken av Trygg Start må trappes ned når de ordinært 

ansatte kommer tilbake i jobb, og når tjenesten styrkes med ytterligere to stillinger. Dette kan 

bidra til at varslet merforbruk ikke øker, kanskje snarere reduseres, da ordinære stillinger er 

rimeligere enn innleide. Rådmannen vil imidlertid understreke at Trygg Start må trappes ned 

fra det tidspunktet de ordinære medarbeiderne er «produktive». 

 

Rådmannen har varslet rådmannen i Søndre Land om den muligheten som nå foreligger for å 

utvide antall stillinger. Rådmannen i Søndre melder tilbake at de har formannskapsmøte den 

22. juni, og kommunestyremøte 20. juni. Kommunestyret skal behandle 1. tertialrapport, der 

det varsles et betydelig merforbruk, både i barnevernet og på andre områder. Rådmannen i 

Søndre skriver derfor at det er vanskelig å melde om at nye tiltak med økte utgifter er 

iverksatt uten at de har vært behandlet i Søndre Land. Hvis Søndre Land skal kunne være 

med på dette, må de legge til grunn en forutsetning om at utgiftene til Trygg Start nedtrappes 

tilsvarende. 

 

Rådmannen i Nordre Land, vil, som vertskommunerådmann, mene at barnevernets ønske om 

å kunne styrke den ordinære staben allerede nå, vil være et riktig grep. Samtidig må Søndre 

Lands situasjon respekteres. Ei heller er det et urimelig krav at Trygg Start trappes ned, slik 

at samlet merforbruk ikke overstiger de gitte prognoser i 2016. 

 

Dette innebærer at de to nye stillingene i 2. halvår må finansieres innenfor det antatte 

merforbruket på ca. 1,5 millioner kroner.  

 

For 2017 må begge kommuner konsekvensjustere inn de økte administrative kostnader. 

 

 

 

 



 

 

 

Administrasjonens innstilling: 

 

Rådmannen vil anbefale at formannskapet gir følgende innstilling til kommunestyret; 

 

1. Det opprettes to nye faste 100 % stillingshjemler i Land barneverntjeneste fra 

1.7.2016. 

2. I 2016 finansieres stillingene innenfor de vedtatte administrative rammer, 

hensyntatt det innmeldte mulige merforbruket på kr. 1,5 mill. innenfor denne 

budsjettposten. 

3. Stillingene konsekvensjusteres inn i budsjettet for 2017.  

 

*** 

 

Formannskapets behandling 15.06.2016: 

 

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

1. Det opprettes to nye faste 100 % stillingshjemler i Land barneverntjeneste fra 

1.7.2016. 

2. I 2016 finansieres stillingene innenfor de vedtatte administrative rammer, 

hensyntatt det innmeldte mulige merforbruket på kr. 1,5 mill. innenfor denne 

budsjettposten. 

3. Stillingene konsekvensjusteres inn i budsjettet for 2017.  

 
 

 

 

 

NORDRE LAND KOMMUNE, den  16. juni 2016 

 

 

Jarle Snekkestad 

rådmann 
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