Fremdriftsplan helhetlig gjennomgang BFT og oppvekst/barnevernreformen

Innledning
Helhetlig gjennomgang av BFT vil ha et særlig fokus på barnevernsreformen og således også være en rullering av kommunens strategi for
barnevernet. Barnevernsreformens innretning er et incitament til tidlig innsats og forebyggende arbeid. Trondheim kommune har over tid hatt et
slikt fokus på oppvekstfeltet. Både oppvekststrategien SteinSaksPapir og barnevernstrategien bygger godt opp om reformens intensjoner.
Trondheim har vært i forkant og er ekstra godt rigget for den kommende reformen.
Bærekraftsmålene er overordnede og fokusert på innbyggernes livsvilkår og livskvalitet. Vi behøver derfor planverk og politiske saker som
orienterer seg mot innbygger mer enn mot tjenester for å kunne ta ned disse på en god måte. Barne-og familietjenesten er viktige bærere av
den sosiale bærekraftsdimensjonen. Hvordan vi klarer å bidra til at barn og familier kan leve verdige liv er derfor sentralt for alt vi ønsker å få til.
Kommunens strategi for sterke barnefellesskap og barnevernstrategien understreker alle at tjenestene ta utgangspunkt i den enkeltes behov.
Tjenestene skal tilpasse seg folk og ikke omvendt.
Saken har særlig fokus på et tettere samarbeid innad i Oppvekst og utdanning og med andre enheter og organisasjoner gjennom Pilot 0- 24.
Videre bygger saken på tjenestene skal utvikles og gis på en måte slik at barn og foreldre får reell medvirkning. Det er et mål at medarbeidere
skal bruke mest mulig tid i direkte møter med barn og familier, at de skal oppleve tjenestene som sammenhengende og effektive. Saken ser
derfor på hvilke områder man kan avvikle bestiller/modell for lett tilgjengelige helsefremmende tjenester. Videre hvordan kommunen kan
forsterke utviklingen av sømløse tjenester for barn og unge med store og sammensatte behov på tvers av profesjoner og sektorer.
Politisk sak om helhetlig gjennomgang av BFT vil deles opp i to deler, der del 1 vil omhandle forslag til endringer i et kortsiktig perspektiv og del
2 forslag til endringer i et lenger perspektiv.
Hovedmål:
- heve kvaliteten i tjenestene
- mer tid i møter med barn og unge
- avvikle bestiller/utfører
- koordinering for en bedre og mer sammenhengende tjeneste
- bedre flyt i arbeidet
- kortere ventetid for barn og familier

Helhetlig gjennomgang BFT og oppvekst/barnevernreformen 2022 - del 1
Helhetlig ansvar for saken: Mette Berntsen, Ingvild Dahl og Sture Wærnes og Betty Pettersen

Delområder:

Helhetlig spes.ped modell
for barnehage, skole og
PPT; Delprosjekt PPT

Helse og habilitering

Barnevernreformen 1
Helhetlige tjenester for
helsefremmende og
forebyggende arbeid

Barnevernreformen 2
Kvalitets- og
tiltaksutvikling i
kjernebarnevernet

Barnevernreformen 3
Helhetlig oppfølging av
barn som er plassert
utenfor hjemmet

Delmål:

Øke kvaliteten i
tjenestetilbudet. Gi et helhetlig
spesialpedagogisk tilbud til
barn i barnehage og skole som
er inkluderende. Sikre barns
medvirkning og involvering.

Barn, unge og foreldre deltar i
utvikling av tjenestene og
mottar helhetlige og
sammensatte tjenestetilbud.

Styrke kommunens
forebyggende arbeid,
helsefremmende arbeid og
tidlig innsats. Bedre
samhandling mellom
tjenestene i BFT.

Barneverntiltakene skal bidra til
at barn og unge får en god nok
omsorgssituasjon slik at de kan
bo hjemme og vokse opp i sitt
nærmiljø. Barn, unge og
foreldre skal oppleve at
tiltakene er tilpasset sine egne
behov for hjelp, at de er
sammenhengende og at de
bidrar til et bedre liv.

God og helhetlig oppfølging av
barn som er plassert utenfor
hjemmet med fokus på
oppgaveoverføring fra stat til
kommune

Arbeidsgruppe og
ledelse:

Ledelse for delområde fra
fagstab

Ledelse for delområde fra
fagstab

Ledelse for delområde fra
fagstab

Ledelse for delområde fra
fagstab

Ledelse for delområde fra
fagstab

Deltakere:

Representant for
hovedtillitsvalgte, enhetsledere,
avdelingsledere.

Representant for
hovedtillitsvalgte, enhetsledere,
avdelingsledere.

Representant for
hovedtillitsvalgte, enhetsledere,
og avdelingsledere

Representant for
hovedtillitsvalgte, enhetsledere,
avdelingsledere.

Representant for
hovedtillitsvalgte, enhetsledere,
avdelingsledere, Bufetat og
fosterhjemsforeningen.

Innhente og bruke kunnskap
fra barn og unge og deres
familier til utvikling av
tjenestetilbudet.

Innhente og bruke kunnskap
fra barn og unge og deres
familier til utvikling av
tjenestetilbudet.

Medvirkning:
Innhente og bruke kunnskap
fra barn og unge og deres
familier til utvikling av
tjenestetilbudet.

Medvirkning:
Innhente og bruke kunnskap
fra barn og unge og deres
familier til utvikling av
tjenestetilbudet.

Helhetlig gjennomgang BFT
legges frem for politisk
behandling i oktober 2021

Helhetlig gjennomgang BFT
legges frem for politisk
behandling i oktober 2021

Helhetlig gjennomgang BFT
legges frem for politisk
behandling i oktober 2021

Helhetlig gjennomgang BFT
legges frem for politisk
behandling i oktober 2021

Igangsatt og legges frem for

Konklusjon i løpet av april/mai

Fremdriftsplan:

Medvirkning:
Innhente og bruke kunnskap
fra barn og unge og deres
familier til utvikling av
tjenestetilbudet.
Helhetlig gjennomgang BFT
legges frem for politisk
behandling i oktober 2021

politisk behandling juni 2021

2021

Beskrivelse av
gjennomføring:

Egen prosess. Denne vil ses i
sammenheng med helhetlig
gjennomgang.

Egen prosess. Denne vil ses i
sammenheng med helhetlig
gjennomgang.

Beskrivelse av gjennomføring
vil presenteres og drøftes i
respektive arbeidsgruppe.

Beskrivelse av gjennomføring
vil presenteres og drøftes i
respektive arbeidsgruppe.

Beskrivelse av gjennomføring
vil presenteres og drøftes i
respektive arbeidsgruppe.

Behov for analyse
med fokus på:

Analyser er gjennomført.

Analyser er gjennomført

Allerede gjennomførte analyser
tas inn i prosessen.

Allerede gjennomførte analyser
tas inn i prosessen.

Allerede gjennomførte analyser
tas inn i prosessen.

Behov for analyser må
vurderes.

Behov for analyser må
vurderes.

Behov for analyser må
vurderes.

Rådgiver fra finansstab og
spesialkonsulent fra
fagenheten

Rådgiver fra finansstab og
spesialkonsulent fra
fagenheten

Rådgiver fra finansstab og
spesialkonsulent fra
fagenheten

Vurdering økonomi
og system:

Rådgiver fra finansstab og
spesialkonsulent fra
fagenheten

Rådgiver fra finansstab og
spesialkonsulent fra
fagenheten

Disse fem delområdene skal ses i sammenheng og gruppelederne for respektive område skal samarbeide i hele prosessen.

