Årsmelding fra Barneverntjenesten 2012
Hægebostad og Audnedal kommuner har felles barneverntjeneste. De tallene som er
nedenfor omfatter begge kommunene. I løpet av 2012 fikk barneverntjenesten økte
ressurser fra staten. Barneverntjenesten disponerer 420 % fordelt på 7 personer med
forskjellige oppgaver og stillingsprosent. Dette er leder, saksbehandlere, miljøterapi og
merkantil. Det blir i liten grad kjøpt inn tiltak fra andre, bortsett fra ved plasseringer.
Barneverntjenesten har som målsetting å få til tidlig intervensjon, og å gi rett hjelp til
rett tid.
Dette krever at andre instanser tar ansvar og melder saker de er bekymret for.
Barneverntjenesten opplever for mange ganger at barn blir først meldt inn når utfordringer
og skader er på god vei til å bli etablert. Barneverntjenesten ønsker å komme så tidlig som
mulig inn i familier, og har derfor hatt stort fokus på forebyggende tiltak i tillegg til de
lovpålagte oppgavene. Det er et sterkt ønske at andre instanser kan ta ansvar og melde,
også de små barna med utfordringer slik at en kan stoppe negativ utvikling tidlig. Spesielt har
Hægebostad store utviklingspotensialer i forhold til dette.
Vi jobber hele tiden med egen kompetanseheving: Det har vært flere personer på
videreutdanninger og kursrekker med fokus på det siste som har kommet innen forskning på
barnevernfeltet. Blant annet håndtering av vold, overgrep og behandling av traumeskader.
Opplæring for mer systematisk barnevernarbeid, blant annet «Kvellomodellen».
Barneverntjenesten er også med i barnevern nettverket Praxis-Sør-barnevern på
Universitetet i Agder, med fokus på fagutvikling.
De tunge sakene jobbes godt med i begge kommunene, men det tar tid å jobbe med endring
og utvikling. I løpet av 2012 har barneverntjenesten blant annet:













Ført en sak for fylkesnemnda og tingretten.
Fulgt opp 7 barn i fosterhjem og institusjon.
33 Meldinger/Undersøkelser, flere meldinger hjemlet i § 4-12, noen
henlagt og noen hjemlet i § 4-4.
I perioden har vi hatt mellom 35 og 40 barn i andre tiltak, av disse er 6
ungdommer over 18 år.
1 omplassering.
3 settesaker for Lister barnevern.
Adopsjonssaker.
Hatt anonyme drøftinger med instanser og privatpersoner som har hatt
et behov, noe vi gjerne ønsker å bidra med i større grad.
Holdt forebyggende kurs i begge kommunene, og jobbet for å etablere
samarbeid med kommunale instanser som jobber med barn og
foreldre.
Deltakelse i tiltaksteam, ansvarsgrupper og hatt samarbeidsmøter med
andre aktuelle instanser.
Barneverntjenesten har opparbeidet godt samarbeid med psykiatri- og
rus tjenestene i begge kommunene
Begynt med forebyggende tiltak sammen med skolen; prosjekt
«Kjærlighet og grenser» i Audnedal. (Elever fra Hægebostad som går
på Byremo ungdomsskole får også være med på tiltaket).

