
Informasjonsskriv fra Land Barneverntjeneste 
 

Det skjer mange ting i barneverntjenesten for tiden. Nå har arbeidet med avvikene i Fylkesmannens 

rapport vært jobbet iherdig med siden den kom i februar. Avvikene i rapporten er alvorlig, og 

tjenesten har stort fokus på å få lukket disse, slik at barn og familier får den hjelpen de har krav på.   

Det er et stort forbedringsarbeid og mange prosesser i gang for å gi et bedre barnevern i framtiden. 

For å kunne komme dit er det blant annet mange interne arbeidsprosesser i gang. 

Barneverntjenesten er under omstrukturering for å kunne gi kvalitativt bedre tjenester til alle som 

har behov for bistand. Medarbeiderne i barneverntjenesten arbeider godt og strukturert for å gi barn 

og unge den hjelpen de har behov for. Omstruktureringen i tjenesten består blant annet av: 

Ny lederstruktur.  
 Bakgrunnen for dette er å få en bedre faglig og kvalitativ oppfølging av den enkelte sak.  

 Et lederteam med oversikt og klar rollefordeling vil kunne ivareta den enkelte medarbeider 

bedre.  

 Gi en bedre oversikt for eksterne samarbeidspartnere. 

 Arbeide for å få en god kultur til beste for barn og familier, men også et godt sted å jobbe for 

medarbeiderne. Et sted med fokus på fag og utvikling av arbeidsmåter. 

 I dag har tjenesten konstituert teamleder i stillingene. Nordre Land kommune er nå 

sluttfasen med å ansette faste teamledere. 

 

Bedre struktur og kontroll. 
 Kommunen er i ferd med å utarbeide og strukturere tjenesten. I denne forbindelse 

utarbeides det nye stillingsbeskrivelser for leder og teamledere. Dette er en viktig prosess for 

å klargjøre roller og ansvarsområder. 

 Det arbeides nå med å få på plass et internkontrollsystem som er hensiktsmessig for 

barneverntjenesten, lederteamet og som gir mulighet for kontroll og kvalitetssikring for 

kommunen. Tjenesten håper å ha et system på plass rett over påske. Systemet må prøves ut i 

en periode for så å evalueres og justeres slik at tjenesten får et system som gir den 

informasjonen barneverntjenesten og administrasjonen har behov for.  

Forbedrede arbeidsrutiner. 
 Barneverntjenesten er i gang med å forbedre arbeidsrutinene for å sikre bedre kvalitet på 

arbeidet, som igjen vil føre til en bedre oversikt og kontroll.  

 Bedre møtestruktur som ivaretar dagens behov for treffpunkter i tjenesten. 

 

Nye tiltak 
Det vil være fokus på nye tiltak og hensiktsmessige arbeidsmåter i barneverntjenesten framover. Det 

er satt i gang med følgende: 

 Det er opprettet en ressursbank med Fritidskontakter, leksehjelp, besøkshjem osv. Det har 

vært stor respons på forespørselen som er lagt ut. 



 COS-P kurs skal gjennomføres i vår. COS-P eller trygghetssirkelen på Norsk har som mål at 

barnet utvikler en trygg tilknytning til sine foreldre. 

 

Samarbeid med andre instanser 
Barneverntjenesten jobber med å bli en mer åpen tjeneste. I den sammenheng er det viktig med en 

åpen dialog med samarbeidspartnere, med fokus på hvordan tjenestene kan samarbeide til barnas 

beste. Det må jobbes med å få en felles forståelse for hvordan barn og unge i kommunen skal 

ivaretas på best mulig måte, og av riktig instans.  

Dette gjøres blant annet gjennom: 

 Arbeidsseminar med ulike samarbeidende etater med tema: «Barn i fokus. Voksenrollen og 

fellesforståelse av barns behov». 

 Møte på mellomledernivå med tema: samarbeid og rutiner. 

 Rådmannens ledergruppe, med tema Ledelse og kommunikasjon på tvers. 

 Det vil bli utarbeidet et innspill til kommuneplanens samfunnsdel. 

 COS-P veiledning er et prosjekt som nå er satt i gang i regi barneverntjenesten. Psykisk helse, 

helsestasjon og barnehagene er samarbeidspartnere i prosjektet.   

 

 

 

 

 

 

 

 


