
 

Rapport fra gruppearbeidet i Alta, barnevern  

1 Mandat til arbeidsgruppene 

1.1 Mål om innsparing i perioden 2019-2022 

På anbefaling fra Agenda Kaupang gir styringsgruppen arbeidsgruppene i oppdrag å finne 

effektive tiltak som gir en samlet kostnadsreduksjon på 80 mill. kr. i løpet av 4 år (2018-2021).  

Alta kommunes egne analyser, samt nåsituasjonsanalysen fra Agenda Kaupang viser at 

kommunen har et høyt nivå på sin tjenesteproduksjon og at behovet for innsparing fremover er 

stort.  

Noe av årsaken er et ekspansivt investeringsbudsjett. Reduksjon av investeringene bør derfor 

vurderes som en del av tiltakspakken. Noen investeringer er samtidig nødvendig for å 

effektivisere driften.  

Det er ikke tatt høyde for økte driftsutgifter som følge av investeringene i omsorgssenteret og ny 

sentrumsskole. Det er også en forutsetning at budsjettert eiendomsskatt (2018-2021) ikke 

reduseres. 

1.2 Fordeling av sparemålet på 80 mill. kroner med full effekt fra 2022 

Kostnadskuttene fordeles mellom tjenestene i tråd med analysen. At fokuset ligger på tjenester i 

tabellen under betyr ikke at andre tjenester skal være unntatt fra kritisk gjennomgang. Det kan 

være muligheter for å effektivisere i mange som ikke er nevnt her. Effektiviseringskravet bør 

derfor legges til gruppene, ikke til de enkelte tjenestene. 

Tabellen under viser fordelingen av kuttene på 80 millioner kroner med full årlig effekt fra 2022.  

Tjenester 

Innsparings-potensial i 
forhold til Kostragruppe 
13 % Innsparing 80 mill. kr 

Kultur og kirke 7,8 
 

                  
Sosial 17,7 6 %                 5-8  
Barnevern 18,9 7 %                 6-9  
Barnehage 15,3 5 %                  
Grunnskole 75,7 26 %                
Grunnskole og barnehage                24-32 
Helse 30,4 11 %                9-12 
Pleie og omsorg 119,9 45 %              35-39  
Administrasjon -4,1 

  Totalt 285,7   80 

 

Oppvekst og kultur 

Omstillingsprosjektet  

Alta 2018-2021 
 

 



2 

1.3 Mandatet til arbeidsgruppen 

Arbeidsgruppen innen barnevern skal utarbeide tiltak for å redusere kommunens netto 

driftsutgifter. Gruppen skal finne ut hvordan besparelser best kan gjennomføres og hvordan man 

eventuelt kan styrke inntektssiden eller redusere behovet for planlagte investeringer. 

På anbefaling fra Agenda Kaupang gir styringsgruppen arbeidsgruppen i oppdrag å finne 

effektive tiltak som gir en samlet kostnadsreduksjon på 6-9 mill. kr. i løpet av 4 år (2019-2022).  

2 Tidsplan  
Møte nr. Dato/klokkeslett Tema 

1 23/8-18 kl. 08.30-10.00 Felles oppstart alle gruppene med AK 

informasjon om arbeidet. Gjennomgang av mål 

med arbeidet, plan for gjennomføring 

2 20/9-18 kl.08.00-11.00 Første arbeidsgruppemøte oppstart og starte 

arbeidet med tiltaksutvikling 

3 18/10-18 kl.08.00-11.00 Videreutvikle tiltak og supplere med nye tiltak 

4. 15/11-18 kl.08.00-11.00 Videreutvikle og kvalitetssikre tiltakene, 

ferdigstille tiltakslisten – rapport sluttføres 

 

3 Deltakere i arbeidsgruppen 

Arbeidsgruppe barnevern 

► Lena Johansen, virksomhetsleder, Leder av arbeidsgruppen 

► Rikke Raknes, kommunalleder 
► Heidi Johansen, tillitsvalgt FO  
► Bjørg Isaksen, avdelingsleder Barnevern 
► Laila Somby, teamleder omsorgsteamet 
► Julie Lindkvist, teamleder undersøkelse og hjelpetiltak 
► Kristin Strømsnes, saksbehandler barnevern 
► Siss-Mari Solli, avdelingsleder tiltaksteamet  
► Tina Hoaas, rådgiver innkjøpsavdelinga  
► Arne Dahler, rådgiver økonomiavdelinga   
► Hege Askestad – rådgiver Agenda Kaupang 

4 Prosessen i gruppen - grad av enighet  
Gruppen har vært ledet av virksomhetsleder på barn og ungetjenesten. Deltakernes oppgave har 

vært å bidra til best mulig utredning av tiltakene. Prosessen har vært preget av tidspress og 

mange parallelle innsatser samtidig her på barn og ungetjenesten i høst. Arbeidsgruppa har hatt 

drøye 3 måned på seg til å gjennomgå analysen og utarbeide tiltaksliste. Arbeidsgruppa har 

arbeidet godt både i møtene og i mellomarbeidet imellom møtene. Det har vært stor grad av 

enighet i gruppa, medlemmene har vist stor kreativitet og vært endringsorienterte i arbeidet. Det 

har preget drøftinger og refleksjonene og det har resultert i at det er fremmet mange tiltak. Mange 

av forslagene er omfattende og behøver nærmere utredning. Vi har ikke gjort noen prioritering 

utover at flere av tiltakene henger sammen med hverandre og som følge av det må tiltakslisten 

sees på i sin helhet. Noen tiltak har det ikke vært mulig og angi effekt av, da de må utredes 

nærmere og tidsperspektivet på oppdraget har som nevnt begrenset det handlingsrommet. Vi 
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velger å ta med alle tiltakene i tiltakslisten fordi de peker på et handlingsrom en kan ha fokus på i 

det videre arbeidet.  

5 Agenda kaupangs hovedfunn; 
Kort oppsummert Agenda Kaupang sine hovedfunn knyttet til sin analyse av barneverntjenesten i 

Alta; 

 Andelen yngre innbyggere og eneforsørgere trekker behovet for barnevern opp 

 Alta ligger høyere enn kostragruppen, Harstad og Melhus, men på nivå med Hamar 

 Drift (244) av barnevernstjenesten er dyrere enn i sammenlikningskommunene 

 5,1 % av alle barn under 17 år har barnevernstiltak 

 Lavere andel barn i fosterhjem eller institusjon av barn med tiltak 

 2016 vs 2017 i følge funksjonsfordelt driftsregnskap i KOSTRA 

o Bruker 1 mill. mer på 244 

o Bruker 2 mill. mindre på hjelpetiltak 

o Bruker 5,4 mill. mindre på plasseringer 

 Feil føring eller reelle kostnadskutt? 

 Hva har EM å si for regnestykket? 

 Andel meldinger er høyere i 2016 en 2017. (i 2018 økende) 

 Relativt mange meldinger går til undersøkelse, mens relativt færre går til tiltak  

 Meldinger behandles innen tiden, undersøkelser tar lenger tid 

 Middels antall stillinger med fagutdanning. 

 Alta rangert som nr. 314 innen barnevern i 2017 

 

6 Kort presentasjon av tjenesteområder som hører inn 
under arbeidsgruppens ansvarsområde 

Arbeidsgruppa skal ta for seg barneverntjenesten i Alta kommune og søke å belyse tiltak som 

kan gi et effektmål i størrelseorden 6-9 mill. Agenda Kaupang har i sin analyse sammenlignet Alta 

med kommuner i kostragruppe 13. Av analysen framkommer det at barneverntjenesten i Alta 

kommune driver mindre kostnadseffektivt enn sammenlignbare kommuner.  

Barneverntjenesten i Alta kommune yter tjenester til alle som oppholder seg i kommunen. Alta 

kommune er en vekstkommune, med universitet og stor videregående skole som er med på å 

påvirke befolknings sammensettingen som er relativt ung og med mange tilflyttere. Det er ca 

4 900 barn og unge i aldersgruppa 0-18 år bosatt i Alta. I tillegg har vi flere mindreårige 

flyktninger og bosetting av familier. Mange av disse får tjenester fra barnevernet. Alta er og en 

relativt ny by og størst i Finnmark – det kan gjenspeile noen av de utfordringene vi ser ift 

rusproblematikk både hos ungdom og foreldre. Flere av akuttsakene vi agerer i er det ofte knyttet 

til rusproblematikk hos foreldre. Synliggjøre gjennom riktig kostra føring, alle tiltak som iverksettes 

av barneverntjenesten.  

Agenda Kaupangsanalyse trekker fram at Alta kommune sammenlignet med kostragruppe 13 

viser at Alta ligger lavest i forhold til forbruk – her representert ved netto driftsutgifter per barn 

plassert av barnevernet og netto driftsutgifter per barn i barnevernet. Arbeidsgruppa mener det er 

viktig å få fram at barneverntjenesten i Alta drifter kostnadseffektivt og rasjonelt i forhold til 

kommunene det sammenlignes med. Dette betyr ikke at det ikke kan være rom for enda mer 

effektiv drift. Men tallene må også forstås i forholdet mellom kommunene det sammenlignes med, 

der Alta har høyest antall meldinger til barnevernet og det kreves stor personellinnsats for å 

undersøke disse og relativt sett mindre økonomisk innsats på tiltak. Den lave innsatsen på 

økonomi kan tilskrives at det gjennomføres kompenserende tiltak gjennom den tverrfaglige 
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innsatsen i Alta og den særskilte innsatsen tiltaksteamet gjør i forhold til direkte tiltak på oppdrag 

fra barnevernet. 

7 Hovedutfordringene for barneverntjenesten i perioden 

2019-2022 
► Ny barnevernreform – medfølgende nye pålagte kommunale oppgaver 

o Akuttberedskap 24/7 – fra 01.01.19 
o Tilsyn under samvær må gjennomføres av ansatt i barneverntjenesten- fra 

01.01.19 
► Rekruttere og beholde ansatte. Det arbeides med prosessveiledning til de ansatte. 

► Kompetanseheving rustet til å møte nye krav og utfordringer.  

o Flere meldinger knyttet til; 

 Rus 

 Psykiskhelse  

 Vold 

 Mistanke om overgrep 

► Meldingene som kommer inn til barneverntjenesten er ofte av alvorlig karakter, noe som 

fører til at de fleste går til undersøkelse. 

► Barneverntjenesten i Alta mottar flest bekymringsmeldinger av sammenlignbare 

kommuner. 

o Lav terskel for ansatte i skoler, barnehager, helsestasjonen, skolehelsetjenesten 

og andre for å melde bekymringer – det er bra. 

o Utfordring dette gir en stor ressursinnsats for barneverntjenesten for å få 

bekreftet eller avkreftet at det er grunn til bekymring i sak.   

► Høyt arbeidspress kan antas å være en medvirkende årsak til at det har vært vanskelig å 

få stabilisert tjenesten og fått et akseptabelt forhold mellom personellressurser og 

arbeidsoppgaver. Der sykemeldinger, utbrenthet og til dels et ønske om å søke seg vekk 

fra tjenesten kan leses som et resultat. 

► Fokus på tverrfaglig samarbeid, forebygging og tidliginnsats. 

Tverrfaglige system og rutiner som naturlige inkluderer barneverntjenesten i 

forebyggende arbeidet i Alta kommune. 

► Barnevernfokus i hele kommunen i alt arbeidet som gjøres rundt barn, unge og familier. 

► Arbeidet for et mere synligere barnevern, med fokus på informasjonsarbeid ut til brukere, 

skoler og barnehager. 

► Utvikle egne tiltak og implementere nye tiltak i kommunalregi 

o Familie- og nettverksmodell 

 Familien kan bidra med hjelpetiltak 

 Rekruttere nye fosterhjem 

 Rådgivning/veiledning 

o Der ungdom er - DUE. 

o Storbakken 

 Videreføre omsorgsinstitusjonen som en avdeling under barnevernet. 

 Benytte miljøterapeutene der til tiltak i hjem. 

 Tilsyn under samvær 

 Kartlegging 

o Tverrfaglige team (jordmor, helsesøster, barnevern, ppt mm) med oppgaver 

knyttet til; 

 Forebyggende foreldreveiledning 

8 Gruppens forslag til tiltak med begrunnelse  
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Tabellen under viser en oversikt over arbeidsgruppens forslag til tiltak med de viktigste 
konsekvensene og beregning av økonomisk effekt i perioden. Nærmere begrunnelse og 
beskrivelse av tiltakene står under tabellen. 
 
Møtene i arbeidsgruppa er brukt til gjennomgang av Agenda Kaupangs analyse av 
barneverntjenesten og drøftinger rundt hvilke tiltak som kan og bør tas med. De ulike tiltakene ble 
fordelt mellom arbeidsgruppas medlemmer, som mellom møtene sjekket ut og beregnet nærmere 
både økonomisk innsparing og faglige konsekvenser. Rapporten fra arbeidet er skrevet av 
virksomhetsleder. Fokuset i gruppa har vært på å komme frem til tiltak som er mulige og 
realiserbare. Noen av tiltakene er ikke effektvurdert da det er behov for en mere grundig 
utredning og ytterligere analyse og drøfting før en kan si noe om eventuell effekt.  
Arbeidsgruppa mener det uansett er viktig å ta de med da de belyser et mulig handlingsrom for 
endret praksis, og for at de kan iverksettes etter nærmere analyse og utredning.   

 

Nr Tiltak Konsekvenser Effekt 

19 

Effekt 

20 

Effekt 

21 

Effekt 

  22 

1a Redusere kjøp av fosterhjems-

tjenester fra private aktører. 

Reforhandle avtaler som ikke 

skal avsluttes. Lage plan for 

tilbakeføring til egen kommune 

for de som er aktuelle for 

dette. 

 

Tiltak: Avslutte et 

tiltak med en 

årseffekt på 1,2 

millioner kroner.  

Et tiltak avsluttes 

innen juli 2019. Et 

annet tiltak skal 

reforhandles i 

2019 og det 

forventes lavere 

utgift.  

1,8 2,41 2,41 2,41 

1b Økt oppfølging av barn, 

ungdom og familier i egen regi 

for å unngå kjøp av tjenester.  

 

Styrke kapasitet i 

egen regi til å 

følge opp barn, 

unge og familier 

og unngå kjøp av 

tjenester. Tiltaket 

må også sees i 

sammenheng 

med pkt 2 og 8c  

    

1c Etablere fosterhjem i 

kommunal regi. 

 

Etablere 

fosterhjem i egen 

regi for å kunne 

avvikle kjøp av 

fosterhjems-

tjeneste i regi av 

privat aktør.  

Målet er 

tilbakeføring til 

opprinnelig hjem.  

- 0,48 - 0,96 - 0,96 - 0,96 

1d Tilpasning av satser for 

fosterhjem, fjerne KS-sats til 

de som har frikjøp.  

Barnevernet har 

tidligere 

kompensert 

fosterhjem med 

både frikjøp, 

1,3 2,2 2,2 2,2 
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 (betalt 

arbeidsgodtgjørel

se), KS-sats og 

utgifts dekning. 

Ny praksis er at 

man ikke betaler 

KS-sats ved 

frikjøp. Bare 

utgiftsdekning og 

arbeidsgodt 

gjøring.  

2 Reduserer reisevirksomhet, 

det vil si utgifter til reise og 

opphold, ved å ta i bruk 

elektroniske verktøy.  

 

Redusere 

utgiftene ved å i 

større grad 

benytte digitale 

verktøy til møter 

mv. 

0,30 0,40 0,40 0,40 

3 Rutiner for leiebil 

 

Lage rutiner for 

bruk av leiebil og 

inngå avtaler med 

utleieselskap 

    

4 Redusere utgifter til drosje 

 

Utgifter til drosje. 

Reforhandle 

avtale. 

    

5 Evaluering av hjelpetiltak 

 

Gjennomgang av 

hjelpetiltakene 

som er iverksatt. 

0,20 0,40 0,40 0,40 

6 Kvalitetssikring av kommunens 

ettervernsoppfølging 

 

Utarbeide rutiner 

og praksis som 

medfører at alle 

ettervernstiltak 

vurderes 

individuelt i god 

tid før 

ungdommen fyller 

18 år.  

    

7 Gjennomgå barnevernets 

rutiner og praksis for betaling 

av sosialhjelp i ettervern. 

 

Gjennomgå 

barnevernets 

rutiner og praksis 

for betaling av 

sosialhjelp i 

ettervern.  

0,5 1,0 1,5 1,5 

8a Redusere kjøp av 

institusjonstjenester.  

 

Unngå kjøp av 

institusjons 

plasser – sees i 

sammenheng 

med pkt 1b, 8c. 

3,6 6,6 6,6 6,6 



7 

Økt fokus på tidlig 

innsats, 

forebygging og 

famille og 

nettverksmodell  

8b Tiltak for å avvikle kjøp i 

institusjon.   

 

Kommunen må 

etablere eget 

tiltak for å kunne 

ta tilbake et 

institusjonstilbud. 

Vurderingen er at 

bruker ikke bør 

være i institusjon i 

en lengre periode 

og at det er 

ønskelig å få 

overført barnet til 

forsterket 

fosterhjem. 

 -0,48 -0,96 -0,96 

8c Storbakken  

 

Videreføre drift 

etter 

forsøksperioden i 

en annen 

lokasjon.  

 
   

9 Digitalisering av barnevernet  

 

Effektivisering av 

arbeidsprosesser 

i tjenesten  

    

10 Kommunesamarbeid 

 

Overta barnevern- 

tjenester og bli 

Vertskommune 

for Loppa, 

Kvænangen og 

andre. 

    

11 Akutt beredskap 24/7 Ny lovpålagt 

tjeneste 

- 0,26 -0,26 -0,26 -0,26 

Tot   6,96 11,31 11,33 11,33 

 

Kort beskrivelse av prioriteringene av tiltakene  

Tiltakene er ikke prioritert utover at vi i tiltakslisten har vist gjennom a,b,c at tiltakene henger 

sammen og må sees i sammenheng. Flere av tiltakene er også vanskelig å effektmåle, da de 

krever ytterligere analyse og utredning. Arbeidsgruppa mener likevel det er viktig å belyse disse 

fordi det er et potensiale i dem. 
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Kommentarer til tiltakene 

8.1 Tiltak 1a - Redusere kjøp av fosterhjemstjenester fra private aktører 

► Beskrivelse av tiltaket med gevinst og plan for gjennomføring  
o I dag kjøper vi fosterhjem til 100’ i mnd. Ordinære fosterhjem koster ca. 18’ i 

mnd. i perioder kan det være behov for styrkning. 
Pr i dag er det inngått avtale om 5 i Aleris, og 1 Fyrlykta. Tiltak: Avslutte et tiltak 
med en årseffekt på 1,2 millioner kroner.  Et annet tiltak avsluttes innen juli 2019. 
Et tiltak skal reforhandles i 2019 og det forventes lavere utgift (lagt inn 15 % 
lavere utgift i 2020). I 2020 er det lagt inn årseffekt for to tiltak i tillegg til redusert 
pris på 15 % for ett tiltak.  

o Starte arbeidet med og reforhandle avtaler som ikke skal avsluttes. 

o Lage plan for tilbakeføring til egen kommune for de som er aktuelle for dette. 

 

► Konsekvenser (positive og negative) for brukere, ansatte og kommunen 

o For bruker; oppsigelser, nye flyttinger av barna, det er vanskelig å rekruttere 

fosterhjem pga. endrede økonomiske betingelser.  

o For ansatte; Økt bemanningsbehov da barneverntjenesten/tiltaksteam selv må gi 
veiledning i fosterhjem.  

o For Alta kommune; positivt: om man får plassert barn/ ungdom i familie/ nettverk i 
kommunen, da får barnet/ ungdommen være i nærmiljøet, sparer reise belastning 
på ansatte.  
 

► Forutsetninger og risiko ved gjennomføring 
o Høy prioritert, unngå kjøp av nye fosterhjem og reforhandling av de gamle.  
o Fokus på å prioritere plasseringer i familie og nettverk. 

 

► Beskrive tidsplanen for effekten i mill. kroner 

o Avslutte et tiltak med en årseffekt på 1,2 millioner kroner.  Et annet tiltak avsluttes 

innen juli 2019. Et tredje tiltak skal reforhandles i 2019 og forventes lavere utgift. 

 

► Hva er det eventuelt behov for av videre utredning 

o Utredes videre behov for styrking av bemanning knyttet til oppfølging av egne 

fosterhjem. 

8.2 Tiltak 1b - Økt oppfølging av barn, ungdom og familier i egen regi for å 

unngå kjøp av tjenester. 
► Beskrivelse av tiltaket med gevinst og plan for gjennomføring  

o Styrke kapasitet i egen regi til å følge opp barn, unge og familier og unngå kjøp 
av tjenester. Tiltaket må sees i sammenheng med Storbakken og økt bruk av 
digitalisering av møter og samhandling i barnevernet. Dette vil kunne frigjøre 
kapasitet blant saksbehandlere og leder. Det må og tas med i vurderingen et 
behov for å øke kapasiteten i tjenesten. Oppdraget må løses i samarbeid med de 
øvrige tjenestene i barn og ungetjenesten, herunder tiltaksteamet, helsestasjons- 
og skolehelsetjenesten, jordmortjeneste samt skoler og barnehager. Det er 
vanskelig å tallfeste hvor mye ressurser det vil være behov for.  Må tas en 
evaluering innen juni 2019 for å se på effekter og eventuelle andre tiltak. 

  
► Konsekvenser (positive og negative) for brukere, ansatte og kommunen  

o For brukere; tiltak i hjemmet - miljøarbeidere og terapeuter i samarbeid om 

endringstiltak. Det er kvalitativt bedre alternativer til akutte plasseringer.  

o For ansatte; Utnytte ressursene på Storbakken på en bedre måte. Sette inn vikar 

dersom behov. Ansatte i Tiltaksteamet inn i hjemmene dersom behov 

o For kommunen; positivt: om man får jobbet med barn/ ungdom i familien kan man 

jobbe med endringer i stedet for flyttinger.  
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► Forutsetninger og risiko ved gjennomføring 
o Tidlig innsats og godt forebyggende arbeid av alle aktører i og rundt familier barn 

og unge i Alta kommune.  
o I 2017 fikk foreldre til 6 barn tilbud om intensiv veiledning for å forhindre 

plassering. En ble plassert på atferdsinstitusjon – denne ble avsluttet tidlig på 
grunn av at foreldrene ikke ville ha veiledning. Denne ungdommen koster 
anslagsvis 2 880 000 pr. år. De 5 andre ble boende i foreldrehjemmet. Dersom 
de hadde havnet på institusjon er besparelsen ved denne veiledningen enorm! 
Ressurs brukt pr ungdom ca. 30 – 40 % stilling i perioden innsatsen ble gitt. 
En akuttplassering koster ca. kr. 10 000 pr døgn i institusjon og ca. kr. 3 500 i 
beredskapshjem pr. døgn. 
  

► Beskrive tidsplanen for effekten i mill. kroner 

o Vi må se på historiske plasseringer/veiledningsløp for å anslå en besparelse. Det 
som er viktig her er å jobbe med endring i måten vi jobber på underveis i sak og i 
en potensiell akutt situasjon. Vi må ha gode rutiner. Slik det er nå når det gjelder 
alternativer til akutte plasseringer er det litt tilfeldig hvem som snakker med hvem 
og hvordan slike tiltak kommer i stand.  
 

► Hva er det eventuelt behov for av videre utredning 

o Samhandlingsrutiner mellom ulike aktører innen for tjenesteområdet. 

8.3 Tiltak 1c – Etablere egne fosterhjem i egen kommunal regi. 
► Beskrivelse av tiltaket med gevinst og plan for gjennomføring  

o Etablere fosterhjem i egen regi for å kunne avvikle kjøp av fosterhjemstjeneste i 
regi av privat aktør.  Målet er tilbakeføring av barn/ungdom til opprinnelig hjem. 
Vil medføre en kortsiktig kostnad men på lang sikt gi positiv effekt. 
 

► Konsekvenser (positive og negative) for brukere, ansatte og kommunen 

o For bruker; negativ å måtte flytte nok en gang. Mulige positive effekter kan være 

barnet/ungdommen får komme hjem til nærmiljø, skole/bhg, venner og familie. 

På lang sikt mål om tilbakeføring til familie. 

o For ansatte; mindre reisevirksomhet, mulighet til å være tettere på ift veiledning 

og oppfølging. 

o For kommunen; stor økonomisk effekt – kjøpe tjenester er fordyrende. 

 

► Forutsetninger og risiko ved gjennomføring 

o Punktet henger sammen med 1 a og b. 

 

► Beskrive tidsplanen for effekten i mill. kroner 
o Her er det lagt inn ca. kr 70 000 per mnd. for betaling av forsterket fosterhjem. 

Hvor mye må vi legge inn til for eksempel avlastning og andre tiltak må utredes 
nærere men vi har lagt inn i forslaget et estimat på kr 10 000 pr mnd. til dette. 
Målet er på sikt at barnet skal tilbakeføres til familien. Dette gjelder ett av 
tiltakene i punkt 1. 
 

► Hva er det eventuelt behov for av videre utredning 

o Utrede tiltak som muliggjør tilbakeføring. 

 

8.4 Tiltak 1d – Tilpasning av satser til fosterhjem, fjerne KS-sats til de som er 
frikjøpt. 

► Beskrivelse av tiltaket med gevinst og plan for gjennomføring.  
o Barnevernet har tidligere kompensert fosterhjem med både frikjøp, (betalt 

arbeidsgodtgjørelse), KS-sats og utgifts dekning. Ny praksis er at man ikke 
betaler KS–sats ved frikjøp, bare utgiftsdekning og arbeidsgodtgjøring.  
Hvordan kan man både beholde og rekruttere fosterhjem, mer i tråd med det 
andre barnevern tjenester gjør. Vurderer hjelpetiltak for å avhjelpe og støtte 
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fosterhjemmene. Tiltaket er å reforhandle avtalene som er inngått. Målet er effekt 
fra 1.4.2019. 

o Det er ønskelig å få til et samarbeid med innkjøp om det formelle rundt avtaler.  
 

► Konsekvenser (positive og negative) for brukere, ansatte og kommunen  
o For bruker; Målet er å avslutte de som skal avsluttes og revidere de som skal 

videreføres. Revideringen tar sikte på og fjerner KS-sats fra alle som har frikjøp 

da de i dag har utgiftsdekning, KS-sats og frikjøp noe som ikke er praksis i andre 

kommuner. Negativt kan medføre at vi mister noen fosterhjem. 

o For ansatte; Lages standard kontrakter og gjennomgå rutiner for forarbeid, 

inngåelse og evaluering av kontrakter. Barnets behov som skal ligge til grunn for 

godtgjørelse.  

o For kommunen; Vil kunne bidra til standardiserte kontrakter og forutsigbarhet i 

godtgjøringer for forsterket fosterhjem og fosterhjem lik andre kommuner.  

 

► Forutsetninger og risiko ved gjennomføring 

o Reelle forhandlinger med partene og overgangsordninger en periode for å unngå 

store endringer som går ut over barnet. 

o Mulig vi får noen oppsigelser fordi godtgjøringen reduseres.   

 

► Beskrive tidsplanen for effekten i mill. kroner 

o Gjennomgang av kontrakter er startet og forhandling i gang. Mål om 

ferdigstillelse april 2019. Effektmål satt til 1,3 mill. i 2019 og 2,2 mill. videre i 

2020-2022. 

 

► Hva er det eventuelt behov for av videre utredning 

o Nei, men ønsker om å få til bedre/mer samhandling med innkjøpsavdelingen. 

8.5 Tiltak 2 – Reduserer reisevirksomhet ved å ta i bruk elektroniske verktøy. 

► Beskrivelse av tiltaket med gevinst og plan for gjennomføring. 

o Utrede om en kan redusere utgiftene ved og i større grad, benytte digitale 

verktøy til møter mv. Dette vil medføre lavere kostnad for kommunen og vil 

fristille kapasitet for den enkelte saksbehandler/ konsulent.  

 

► Konsekvenser (positive og negative) for brukere, ansatte og kommunen 

o For bruker; positivt at en kan ha hyppigere kontakt på videokonferanse, enklere å 

få tak i saksbehandler. Tidseffektivt man må ikke vente så lenge. Negativt at ikke 

alle møter som egner seg til dette – noen må være personlige. Lovpålagte 

oppfølgingsbesøk i fosterhjem må fortsatt gjøres ved fysisk tilstedeværelse. 

Negativt; Mister nærhet/ kontakt med samarbeidspartnere ved kun bruk av 

digitalisering. 

o For ansatte; Fristille kapasitet for den enkelte saksbehandler / konsulent enklere 

å ha hyppigere kontakt og bedre oppfølging. 

o For kommunen; Forventet effekt er mindre utgifter til reise/opphold – men ikke 

redusert tidsbruk på klienter.  

 

► Forutsetninger og risiko ved gjennomføring 

o Investering i noe utstyr, det må være datautstyr som fungerer til enhver tid. 
 

► Beskrive tidsplanen for effekten i mill. kroner 

o Vanskelig å si noe om effekten i kroner, men det er i dag høye kostnader knyttet 

til reiser og noen av konsultasjonene kunne vært gjort ved hjelp av 

digitale/virtuelle møterom. 
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► Hva er det eventuelt behov for av videre utredning 

o Det må utredes mere hvor mye en i dag bruker og hva/hvilke møter som 

eventuelt kan erstattes med digitale verktøy. Det må og utredes mere hva vi har 

og hva det vil koste av oppgraderinger og nytt utstyr samt gevinstene på kort og 

lang sikt. 

o Kompetanseheving av de ansatte i forhold til bruken av slikt utstyr. 

8.6 Tiltak 3 – Redusere utgifter til drosje 

► Beskrivelse av tiltaket med gevinst og plan for gjennomføring  

o Alta kommune har store utgifter til drosje, flere sektorer bruker drosje. Ref. 

regnskapet 2017 brukte Alta kommune i underkant av 5 millioner kroner til Alta 

taxi, men i denne summen er det ikke tatt hensyn til refusjon fra 

fylkeskommunen. Avtalen må reforhandles. 

Barneverntjenesten skal se på sine rutiner knyttet til bruk og bestillinga av drosje. 

I dag kan det virke som man har ulik praksis når det gjelder bestilling av drosje. 

Barnverntjenesten har store utgifter til "venting" da drosjen bestilles på forhånd til 

klienter og ansatte. Dette må utredes videre.        

                                                            

► Konsekvenser (positive og negative) for brukere, ansatte og kommunen 

o For bruker; Forutsigbart og sikrer brukerperspektivet. 

o For ansatte; Gjennomgang av rutiner og praksiser for bestilling gjøre det enklere 

for de ansatte. Begrense reiseutgifter for ansatte. 

o For kommunen; Besparing i tid og ressurser knyttet til reiseregninger, refusjoner 

mm  

 

► Forutsetninger og risiko ved gjennomføring 

o Innkjøpsavdelingen reforhandler kontraktene med Alta Taxi og lager rutiner for 
bestilling som gjør det enklere for alle parter enn dagens praksis. 

Forhåndsbestilling av taxi skal ikke skje.  
  

► Beskrive tidsplanen for effekten i mill. kroner 

o Kan iverksettes raskt – effekt ikke satt, men det vil gi en positiv økonomisk effekt. 

o Alta kommunes direktekostnader mot Alta taxi blir betraktelig redusert i 2019. 
Alta kommune har inngått avtale med fylkeskommunen, og blitt enige om at de 
heller skal sende regning på det kommunen skal dekke, enn at Alta kommune 
skal søke refusjon fra fylkeskommunen. Mye av det som fremgår av tallene fra 
tidligere er penger vi har fått refundert. 
  

► Hva er det eventuelt behov for av videre utredning 

o Nei men elektroniske reiseregninger kan gjøre ting enklere for alle ansatte i 

kommunen. 

 

8.7 Tiltak 4 – Rutiner for leiebil 

► Beskrivelse av tiltaket med gevinst og plan for gjennomføring  
o  Utarbeide rutiner for leie av leiebil for ansatte på tjenestereise.  

 

► Konsekvenser (positive og negative) for brukere, ansatte og kommunen 

o For bruker; 

o For ansatte; Forutsigbart og enkelt å forholde seg til. 

 

► Forutsetninger og risiko ved gjennomføring 

o Inngå avtaler med utleieselskap. 
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► Beskrive tidsplanen for effekten i mill. kroner 

o Vanskelig å sette effektmål, men vurderingen er at det er mye å hente på gode 

avtaler og rutiner. 

o Umiddelbart – innkjøpsavdelingen er allerede på saken og avtale er inngått med 

AVIS 

 

► Hva er det eventuelt behov for av videre utredning 

o Nei 

 

8.8 Tiltak 5 – Evaluering av hjelpetiltak 

► Beskrivelse av tiltaket med gevinst og plan for gjennomføring  

o Gjennomgang av hjelpetiltakene som er iverksatt. Lager rutiner, evaluere og 

vurdere hva som kan avsluttes og hva som må videreføres 

 

► Konsekvenser (positive og negative) for brukere, ansatte og kommunen 
o For bruker; ved strukturerte og intensive hjelpetiltak får brukerne den hjelpen de 

har behov for. Gjennomgang av tiltak er positivt for å sikre at det er riktig tiltak og 

at effekten kontinuerlig blir vurdert. Gir rom for å revurdere og evaluere samt gi 

endrede tiltak til rett tid. Kvalitet og kontinuitet i oppfølging blir bedre. 

o For ansatte; Mer oversikt, kvalitet og kontinuitet i saker. Høy prioritert, for å 

avslutte hjelpetiltak samt være mer strukturert for gjennomføring av hjelpetiltak 

og evaluering. Ikke la hjelpetiltak stå stille over lang tid. Strukturert arbeid over tid 

kan gi større effekt på hjelpetiltakene og frigi kapasitet til å prioriterer mer 

alvorlige saker. Dette er med på å gi nødvendig sirkulasjon i tjenesten. 

o For kommunen; Foreldre/ barn vil få raskere hjelp. Kvalitet og riktige tiltak til de 

som skal ha det. Fokus på tiltak som utgjør endring for brukere. 

 

► Forutsetninger og risiko ved gjennomføring 

o Behovet til barn som skal være styrende for tiltak. Henger sammen med de andre 

tiltakene at en får frigjort kapasitet hos saksbehandlere til å følge opp i saker. 

  

► Beskrive tidsplanen for effekten i mill. kroner 

o Fortløpende gjennomgang av alle tiltak, evaluere, justere og se på hva som kan 
avsluttes. Vanskelig og effektvurdere dette. Tiltaket innebærer å avslutte tiltak 
tidligere, evaluere tiltak og justere innsats slik at man oppnår best mulig effekt for 
bruker. 
 

► Hva er det eventuelt behov for av videre utredning 
o Kvalitetssikre rutiner for å evaluere og avslutte tiltak.  
o Må utredes nærmere hva vil dette frigjøre av kapasitet og økonomiske ressurser.  

 

8.9 Tiltak 6 – Gjennomgå barnevernets rutiner og praksis for betaling av 

sosialhjelp i ettervern. 

► Beskrivelse av tiltaket med gevinst og plan for gjennomføring  

o Barnevernet har en praksis som innebærer at man har betalt ungdom i ettervern 

og definert dette som sosiale stønader. Behov for økonomisk sosialhjelp skal 

vurderes ut fra lov om sosiale tjenester i NAV, eventuelt andre trygdelover, og 

bør derfor håndteres av de som har kompetanse og myndighet til å fatte vedtak 

om dette. Formålet er ikke å "skyve" utgiftene over på sosialtjenesten. 

Vurderingen er at man på overordnet nivå må få en drøfting av hvordan dette 

skal håndteres med formål om å sikre brukere som er i behov av økonomisk 

stønad i en lengre eller kortere periode får dette.  
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► Konsekvenser (positive og negative) for brukere, ansatte og kommunen 

o For bruker; Brukerne kommer under Nav som er ansvarlig for slike tjenester. 
o For ansatte; Få gode rutiner på samarbeid med Nav å starte etterverns-arbeidet i 

god tid helst året før barnet blir 18 år. 
o For kommunen; Økt samhandling mellom ulike tjenesteområder. 

 

► Forutsetninger og risiko ved gjennomføring 

o Ønske om samhandling på tvers av sektorer og tjenestenivå. Gir kontinuitet i 

oppfølging av brukere og opplevelse av koordinerte og samordnede tjenester - 

«en dør inn» prinsippet. 

 

► Beskrive tidsplanen for effekten i mill. kroner 

o Oppstart nå, effekt for barneverntjenesten 0,5 mill. i 2019, 1 mill. i 2020, med 1,5 

mill. de to påfølgende år. 

 

► Hva er det eventuelt behov for av videre utredning 

o Utarbeide rutiner for samhandling med NAV 

 

8.10 Tiltak 7 – Kvalitetssikring av kommunens ettervernsoppfølging 

► Beskrivelse av tiltaket med gevinst og plan for gjennomføring.  
o God overlapping fra saksbehandler til ettervernteamet. Kartlegge ungdommens 

behov og ønsker for fremtiden. Etablere kontakt med samarbeidspartnere, slik 

som NAV, Lånekassen, voksenpsykiatrien, Selvhjelpsgrupper, arrangere felles 

informasjonsmøte for alle ettervernsungdommer det året de fyller 17 år. 

Utarbeide en "boveileder" som deles ut til ungdommene. 

 

► Konsekvenser (positive og negative) for brukere, ansatte og kommunen 

o For bruker; Tilrettelagt tilbud og selvbestemmelse i overgangen til voksenlivet. 

Selvhjelpsgrupper og annet tilbud på ettermiddag/kveld er en utfordring pr i dag. 

o Brukerne kommer under Nav på ulike tjenester. 
o For ansatte; Det vil kreve et tverrfaglig samarbeid/team, og flere ressurser.  

o For kommunen; Forskning sier at ungdom på ettervern med god oppfølging 

klarer seg bedre i samfunnet, og vil på sikt gi en økonomisk besparing. 

 

► Beskrive tidsplanen for effekten i mill. kroner 

o Kommunen har i dag utgifter til utgiftsdekning, frikjøp og arbeidsgodtgjørelse. 
Løst mer planmessig og på en annen måte, kan vi løse dette bedre og til en 
lavere kostnad. I noen tilfeller vil det være behov for å samarbeide med andre 
aktuelle tjenester.  

o Har høy prioritet og arbeid knyttet til dette er igangsatt. 

8.11 Tiltak 8a – Redusere kjøp av institusjonstjenester 

► Beskrivelse av tiltaket med gevinst og plan for gjennomføring  
o Kommunen har 7 ungdommer på institusjon til en årskostnad på mellom 2,3 til 3 

millioner kroner per bruker. Målet er å avvikle kjøp og bistå ungdommene i egen 
regi.  

 

► Konsekvenser (positive og negative) for brukere, ansatte og kommunen 
o For bruker; Ungdom kan bo i nærmiljøet, hybel med oppfølging, eventuelt 

plasseres i familie og nettverk. 

o For ansatte; Mindre reisevirksomhet, økt veiledningsansvar og oppfølging. 
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o For kommunen; Utarbeide tiltak til aktuell brukergruppe. Tverrfaglige tiltak og 

samhandling mellom tjenester. 

 

► Forutsetninger og risiko ved gjennomføring 

o Må sees i sammenheng med tiltak nr.5 og nr. 1.  

  

► Beskrive tidsplanen for effekten i mill. kroner 

o To av tiltakene jobbes det for å avvikles i 2019 (mål juni 2019). I tillegg skal et av 
barna over i annet tilbud i løpet av 2019 (effekt 2020). Målet er å effektuere 
tiltakene i egen regi, bedre og rimeligere. I 2020 vil to av ungdommene fylle 18 
år. Det medfører at disse tiltakene vil avsluttes innen juni 2020. Det er lagt inn 
halvårseffekt i 2019 (års sum per tiltak er 3 mill. per tiltak). I 2020 er det i tillegg 
lagt inn ytterligere 3 mill. 
 

► Hva er det eventuelt behov for av videre utredning 

o Nei ikke for disse spesifikt. 

8.12 Tiltak 8b – Tiltak for å avvikle kjøp av institusjon. 

► Beskrivelse av tiltaket med gevinst og plan for gjennomføring  
o Kommunen må etablere eget tiltak for å kunne ta tilbake et institusjonstilbud. 

Vurderingen er at bruker ikke bør være i institusjon i en lengre periode og at det 
er ønskelig å få overført barnet til et forsterket fosterhjem.  
 

► Konsekvenser (positive og negative) for brukere, ansatte og kommunen 

o For bruker; positivt å komme hjem til nærmiljø og familie, negativt nytt skifte av 

omsorgsbolig 

o For ansatte; nærhet til bruker, enklere å følge opp 

o For kommunen; kostnadsbesparende 

 

► Forutsetninger og risiko ved gjennomføring 

o Få rekruttert et forsterket fosterhjem - helt eller delvisforsterket. 

 

► Beskrive tidsplanen for effekten i mill. kroner 
o Her er det lagt inn ca. 70' per mnd for betaling av forsterket fosterhjem. Det må 

også påregnes noen kostnader på andre tiltak eks. avlastning. I forslaget er det 

lagt inn 10' pr mnd. til dette. 
 

► Hva er det eventuelt behov for av videre utredning 

o Nei 

8.13 Tiltak 8c – Storbakken 

► Beskrivelse av tiltaket med gevinst og plan for gjennomføring 
o Opprettholde Storbakken omsorgsinstitusjon, men flytte for å få mer rasjonell 

drift. Samtidig bør man dreie tjenesteutøvelsen til mer lavterskel. Målet må være 

at man bruker kompetanse/årsverk til også å jobbe utenfor bolig- i hjemmene mv. 

Man må vurdere om man kan ta tilbake noen av de plassene man i dag kjøper. 

Det koster ca. 5 mill. å ha dem på Aleris, men halvparten ved å ha det i egen 

regi. Drift av Storbakken er usikker da en ikke vet hva som skjer etter forsøket og 

hvilke overgangsordninger kommunen vil få til den nye barnevernreformen er på 

plass i 2021-2022. Det er ønskelig at Alta selger tilbud til andre kommuner. Dette 

er lagt inn i budsjettet.  

 

► Konsekvenser (positive og negative) for brukere, ansatte og kommunen 

o For bruker; Tiltak i hjem - miljøarbeidere og terapeuter i samarbeid om 
endringstiltak. Er et alternativ til akutte plasseringer. Tiltak i hjem - miljøarbeidere 
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og terapeuter i samarbeid om endringstiltak. Er alternativ til akutte plasseringer. 
Kan også selges til kommuner utenfor Alta på sikt. 

o For ansatte; Vi får beholde bemanningen vi har bygd opp. Veldig kompetente 

arbeidstakere.  

o For kommunen; Fører til merinntekt ved at vi selger til andre kommuner utenfor 

Alta på sikt. Det er også positivt at vi vil ha tilgang på kvalitativt gode tiltak i egen 

regi- fleksible arbeidstakere og mulighet til å sette inn tiltak tidlig i tillegg til veldig 

tunge tiltak. Vi kan sette inn tiltak som avlaster foreldre uten at vi trenger å overta 

omsorgen 

 

► Forutsetninger og risiko ved gjennomføring 

o Gode overgangsordninger fra BLD (Barne- og likestillingsdepartementet) i 

perioden 2021 og 2022 i overgangen til ny barnevernreform må på plass. 

Videreføring vil gjøre at Alta kommune er godt rustet til å ta på seg de ny 

kommunale oppgavene knyttet til barnevern framover. 

 

► Beskrive tidsplanen for effekten i mill. kroner 
o Pågår da vi er halvveis inne i forsøket. Avventer rammene fra BLD (Barne- og 

likestillingsdepartementet) knyttet til overgangsordninger etter forsøkets slutt. 

Vanskelig å tallfeste men det viser seg at der vi klarer å iverksette tiltak lokalt 

med veiledning og tiltak i hjemmene er besparingen stor, sett i forhold til 

kostnaden til innsatsen. For å illustrere dette. Etter at reformen trer i kraft vil en 

institusjonsplass koste mellom 100 og 300` pr. måned. Med 4 plasseringer á 200` 

= 9,6 mill. i året. Vi vil klare å drifte 4 plasser for anslagsvis 7,5 mill. (lønn 6 mill., 

drift 1,6). Usikkerheten ligger i hvorvidt vi får plasseringer. Vi må bygge et tiltak 

som sikrer at vi får brukt personalressursene selv om vi ikke har fylt kapasiteten. 

Vi må også tenke variasjon i plasser; korttid, langtid og avlastning. Dette vil 

kunne gi gode alternativer til hasteflyttinger samt gode tilbud til foreldre som sliter 

i perioder. Kommunen har en leieavtale på ti år på Storbakken. Sosial har behov 

for et hus tilsvarende Storbakken og kan evt. Overta leiekontrakten, samtidig som 

barnevern er i behov av et annet husvære.  

 

► Hva er det eventuelt behov for av videre utredning 

o Ny lokasjon som er mere tilpasset tiltaket. 

8.14 Tiltak 9 – Digitalisering av barnevernet 

► Beskrivelse av tiltaket med gevinst og plan for gjennomføring  

o Det er mange oppgaver som kan effektiviseres ved at en kjøper inn og tar i bruk 

kjøper inn og tar i bruk fullelektroniskfagsystemer. Saksbehandlere har alt de 

trenger tilgjengelig – forenkler saksbehandling og tidsbesparende. På sikt frigir 

det ressurser til annet arbeid.  

 

► Konsekvenser (positive og negative) for brukere, ansatte og kommunen 

o For bruker; Mer kontinuitet og raskere saksbehandling. 

o For ansatte; Ansatte trenger opplæring, og det vil være behov for endring av 

arbeidsmåter og rutiner. Dette vil kunne fristille kapasitet i tjenesten uten at dette 

er beregnet.  

o For kommunen; Lean effekt. 

 

► Forutsetninger og risiko ved gjennomføring 

o Må påregnes noen kostnader til innkjøp av programvare, utstyr og opplæring. 

o Arbeidet må ses i sammenheng med Fellestjenestens arbeid med digitalisering 

og arbeidet med et digitalt rådhus som allerede er igangsatt 
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► Beskrive tidsplanen for effekten i mill. kroner 

o Kan og bør iverksettes snarlig, effekten vanskelig å tallfeste. 

 

► Hva er det eventuelt behov for av videre utredning 
o Utrede hva trenger av programvare, hva det vil koste. Hvilke oppgaver vil bli 

enklere og mere effektive og hva vil det gi av gevinster?   

8.15 Tiltak 10 - Kommunesamarbeid 

► Beskrivelse av tiltaket med gevinst og plan for gjennomføring. 

o Dette er et eget løp, og det er en arbeidsgruppe som arbeider med dette. 

Arbeidet skal sluttføres første kvartal 2019 og vil gi ekstra arbeid samtidig som 

det vil gi inntekter. Alta kommune får ansvar for barnevernstjenester i Loppa og 

Kvænangen etter en vertskommunemodell. Utgifter og inntekter må utredes 

nærmere.  

8.16 Tiltak 11 – Akuttberedskap 24/7 fra 01.01.19 

► Beskrivelse av tiltaket med gevinst og plan for gjennomføring 

o Nytt lovkrav om at alle kommuner skal ha akuttberedskap 24/7 fra 01.01.19. 

Barneverntjenesten i Alta skal også ha akuttberedskap for Loppa og Hasvik. Det 

er stor sannsynlighet for at Alta kommune på sikt vil være vertskommune til 

ytterligere flere kommuner.   

 

► Konsekvenser (positive og negative) for brukere, ansatte og kommunen 

o For bruker; bedre tilgengelig barneverntjeneste 24/7 

o For ansatte; økt arbeidsbelastning på de 8 ansatte som skal inngå i 

beredskapen. 

o For kommunen; økt beredskap og kvalitet til brukere. 

 

► Forutsetninger og risiko ved gjennomføring 

o Nytt lovkrav som pålegger kommunen det. 

 

► Beskrive tidsplanen for effekten i mill. kroner 
o Økt årlig kostnad estimert til kr 260’-350’ for å ivareta akuttberedskap fra 

1.1.2019. Hasvik og Loppa skal kjøpe tjenester, men det er ikke inngått endelig 
avtale, og er under arbeid.  

 

► Hva er det eventuelt behov for av videre utredning 

o Nei 

o Det må utarbeides rutiner for å dokumentere bruk av akuttberedskapen 

o Tiltaket skal evalueres etter et års drift  

 


