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Jeg viser til tidligere samtaler i regionen vedrørende samarbeid om barnevern, herunder siste ordfører-
rådmannsmøte sist fredag, hvor jeg uttrykte mitt positive syn på et felles regionalt barnevern i 
Gjøvikregionen. 
 
Jeg har forståelse for at barnevernet i Land befinner seg i en utfordrende situasjon og ønsker å være på 
tilbudssiden hvis dere ønsker vår hjelp. 
Barneverntjenesten i Gjøvik befant seg også for ikke mange år siden i en utfordrende situasjon og 
kommunen var nødt til å ta noen grep for å få tjenesten på rett kjøl. Vår barnevernorganisasjon har derfor 
fersk erfaring med de utfordringene dere nå står ovenfor, som i praksis vil det være nærmest å bygge en 
ny barneverntjeneste fra bunnen av. 
 
Slike endringer har ingen rask løsning, men vil ta tid. Vår erfaring er at nødvendige organisatoriske 
endringer, nye rutiner og styringssystemer kan implementeres relativt raskt, men å internalisere disse 
endringene i varig endret organisasjonskultur og implementering av fag og kompetanseutvikling er et 
langvarig prosjekt som krever et konstant fokus på dette fra ledelsen. Vår erfaring er at hvis man skal 
utvikle en barneverntjeneste som møter forsvarlighetskravet i barnevernlovens § 1-4 vil fag og 
kompetanseutvikling være sentralt. Her vil rekruttering av rett kompetanse over tid være en nøkkelfaktor. 
 
Regjeringen Solberg hadde i forrige stortingsperiode stort fokus på barnevernsektoren og igangsatte flere 
omfattende reformer som vil få virkning i inneværende stortingsperiode. I sum vil disse reformene føre til 
at det stilles større krav til kompetente kommunale fagmiljøer i fremtiden. Etter min mening må de 
kommunale fagmiljøene bli større og mer robuste for å håndterere de barnevernfaglige utfordringene 
som kommer og for å kunne forsvare å besitte rett fagkompetanse til å yte gode tjenester til kommunenes 
innbyggere. Min forståelse er at selv om Gjøvik er det største barnevernmiljøet i vår region vil også vi i 
årene som kommer være for små til å ivareta de nye oppgavene på en god og forsvarlig måte. 
 
Gitt den situasjonen dere er i ønsker jeg å tilby at vår barnevernsjef kan tre inn som barnevernleder hos 
dere for å avhjelpe den akutte og vanskelige situasjonen som har oppstått etter direktoratets uttalelse om 
lovligheten av innleid barnevernleder. Dette samtidig med at han er barnevernleder i Gjøvik og med tanke 
på at våre to barneverntjenester starter en prosess for å bli en interkommunal tjeneste. 
 
Jeg presiserer at dette er under forutsetning av at begge kommunestyrer ønsker en slik løsning. Løsningen 
er per i dag ikke drøftet politisk i Gjøvik, men jeg har drøftet dette med ordfører. 
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