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Bekymringsmelding til politikerne i Østre Toten kommune 

 

24.11.2020 forelå rapport fra Statsforvalterens tilsyn med barneverntjenesten i Østre Toten. 

«Det ble ikke avdekket lovbrudd under tilsynet». 07.01.2021 stod oppvekstsjef frem i OA 

med overskriften «Barneverntjenesten i Østre Toten får ros etter tilsyn – det er alltid kjekt 

med skryt».  

Det er klart det er kjekt med skryt, men det ligger mye arbeid, kompetente fagfolk og 

erfaring bak medaljen. Barneverntjenesten i Østre Toten kommune er kjent i distriktet for å 

være en av de bedre barneverntjenestene; med stabile, kompetente og erfarne 

medarbeidere. Kommunen og politikerne har gjennom tiden ønsket å satse på 

barneverntjenesten, til det beste for barna i kommunen.  «Norges beste 

oppvekstkommune». 

Barneverntjenesten i Østre Toten kommune har i 2019 og 2020 hatt 240 innkommende 

bekymringsmeldinger i året. Kommuner vi blir sammenlignet med (ref. Kaupangrapporten) 

har 140 meldinger inn. Til tross for dette klarer barneverntjenesten i Østre Toten kommune 

å holde en høy faglig standard i arbeidet med barna og familiene vi møter- uten lovbrudd.  

Nå kommer det endringer- og vi er svært bekymret! 

 

Bekymringsmelding for barneverntjenesten Østre Toten kommune 

 

I økonomiplanen til Østre Toten kommune ser kuttene til barneverntjenesten slik ut: 

2020 2021 2022 2023 2024 

40 941 345 38 394 000 35 234 000 32 172 000 32 120 000 

Dette er et varslet og planlagt kutt som ble lagt frem 2020. Det er uttalt et kommunalt 

dugnadsarbeid for å tjene inn og spare etter vannledningskatastrofen. I 2021 ligger 

barneverntjenesten an til å klare kuttene som er krevd. Det er imidlertid viktig å påpeke at 
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da må faktorer som et fortsatt lavt sykefravær, faglig engasjement o.l. være stabilt til stede 

også videre. 

MEN! 

Rammene skal ytterligere ned de neste årene. Og i tillegg så kommer det en nasjonal reform, 

Barnevernreformen.  

Kommunene skal overta statens ansvar når det kommer til fosterhjemsoppfølgingen, både 

faglig og økonomisk. Det kommer midler, men de kommer som rammetilskudd til 

kommunene, ikke som øremerkede midler til barneverntjenesten. Det er initiert at det ikke 

vil bli dekket opp i tilsvarende grad, og kommunene må ta deler av kostnadene selv.  

Regnet ut fra de siste års forbruk, vil barneverntjenesten stå ovenfor et kutt på ca 10,8 

millioner i 2022.  

o Styrking av stillinger fra staten: 2,1 millioner 

o Refusjon av utgifter til ordinære fosterhjem fra staten: 1,2 millioner 

o Økt egenandel til institusjonsopphold: 2,4 millioner 

o Økt egenandel til akuttinstitusjon: 300 000 

o Økt egenandel til akutt beredskapshjem: 3 587 000 

o Økt egenandel til spesialiserte fosterhjem: 1,2 millioner    

Dette medfører altså 10 787 000,- i økte utgifter for barneverntjenesten.  

I tillegg kommer kommunens plan for økonomi på 3 millioner i kutt. Totalt: 13 787 000,-  

Dette er svært mye penger, og gir grunn til sterk bekymring for alvorlige konsekvenser. 

Bekymring: 

Hvordan skal barneverntjenesten klare å ivareta forsvarlige tjenester etter lov om 

barneverntjenester for barna og ungdommene i Østre Toten kommune fra 01.01.2022? Hva 

vet politikerne om barnevernreformen som kommer, og hvordan dette påvirker 

barneverntjenesten? Det blir krav til økt kompetanse, økt kommunalt ansvar, ikke minst økt 

økonomisk ansvar. Hva har politikerne og ledelse tenkt å gjøre med rammetilskuddet og 

behov for økte økonomiske rammer for å imøtekomme lovpålagte oppgaver? 

Konsekvenser:  

Vi vil få alvorlige avvik på grunn av manglende oppfølging av barn og familier i Østre Toten 

kommune 

Barna: 

• Barn får ikke riktig hjelp til riktig tid  

• Vil føre til psykisk og fysiske syke barn, og vil koste samfunnet mye på sikt.  

• Fare for at barn/ungdom står utenfor samfunnet, dyrt for kommunen på sikt med 
ungdom som ikke er i skole eller jobb   

• Større risiko for kriminalitet, rus og dårlig psykisk helse ansatte – mer belastet 
samfunn 



• Negativ sosial arv 

• Henger ikke sammen med reformen eller kommunens plan «oppvekst 2040» eller 

målet om «Norges beste oppvekstkommune» 

• Innbyggerne/barna/samarbeidsinstanser mister tillit til at barneverntjenesten kan 

gjøre en god jobb og kan unngå å melde ved alvorlig omsorgssvikt. 

• Barndom går tapt. 

 

De ansatte: 

• Dilemma med lovbrudd ved å ikke sette inn tiltak som vurderes som nødvendig pga. 
økonomi   

• Lite attraktivt å søke jobb i barneverntjenesten Østre Toten kommune 

• Usikkerhet i arbeidshverdagen er belastende for de ansattes helse   

• Påvirker arbeidsmiljø ved for stort press og arbeidsmengde   

• Vanskelig å stå i at man ikke får gjort jobben man er forpliktet til å gjøre   

• Dårlig omdømme  

• Ond sirkel 

• Vanskelig å komme i kontakt med familiene når man ikke har riktige tiltak å tilby 

• Ikke rom for å kunne jobbe med utvikling, for eks. nødvendige videreutdanninger 

 

Konsekvensene for barna og de ansatte er gjensidig knyttet til hverandre. 

 

For at barneverntjenesten skal klare kuttene, må andre tjenester i kommunen sørge for å 

ivareta de sårbare barna og familiene.  Man må unngå å sende bekymringsmeldinger til 

barneverntjenesten. Hvor forsvarlig og reelt er dette? Østre Toten kommune er et godt 

stykke unna å overføre en slik kompetanse til andre tjenester. I en framtid hvor 

barneverntjenesten får inn et mindre antall bekymringsmeldinger kan kommuneledelsen se 

på overføring av stillinger/kompetanse/midler. Men ikke før.  

 

Vi er alvorlig bekymret for at barn og familier i Østre Toten kommune ikke skal få den hjelp 

og oppfølging de har krav på framover.   

Vi ber om at dere som overordnede arbeidsgivere og ikke minst ansvarlige for en av de 

viktigste tjenestene i kommunen vår tar denne bekymringen på største alvor.  

 

For FO i Østre Toten 

Jon Brage Lindberg, hovedtillitsvalgt 

Veronicha Johnsen, plasstillitsvalgt i barneverntjenesten 

 


