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Notat til Formannskapet 
 
Økonomiske sider knyttet opp mot nye stillinger ved Barneverneet 
 
Vår ref.:  13/11240 / 13/728 / FE-240, TI-&14 Dato:  17.04.2013 

Saksbehandler:  Tore L. Oliversen  Telefon: 51 46 80 41 Mobiltelefon: 900 67 425 

E-post: tore.ludvig.oliversen@eigersund.kommune.no 

 
Dette notat tar for seg de økonomiske sidene ved de to nye stillingene som barnevernet har 
fått fra staten / Fylkesmann i Rogaland.  
 
Fakta informasjon fra barnevernet 
Fylkesmannen har innvilget tilskudd til to permanente stillinger for Dalane Barnevern fra 
01.04.13. I vedlagte tildelingsbrev framkommer at full årseffekt av en stilling i 2013 utgjør kr 
638 410,-. Tilskuddet som er innvilget med ¾ årseffekt av to stillinger i 2013 er kr kr 957 
614,-. 
 
Som omtalt i saksframlegg av 02.04.13, er det en målsetning å kunne frigjøre noe interne 
ressurser til tiltaksarbeid som følge av styrkingen med to stillinger. Det vil primært være 
endringsfokusert tiltaksarbeid som skal styrkes, og det formål å skape varig endring i 
foreldres omsorgskompetanse slik at barnas situasjon bedres og behov for offentlig bistand 
reduseres. Barnevernkonsulentene utfører allerede en del tiltaksarbeid, men det brukes også 
miljøarbeidere/-terapeuter rekruttert i hvert enkelt tilfelle på kortsiktige oppdragsavtaler eller 
innleid konsulentbistand til en høyere kostnad enn for kommunalt ansatt fagpersonell. Når 
den totale kapasiteten i barneverntjenesten økes og det er mulig med en vridning til mer bruk 
av egne ansatte framfor personer på kortsiktige oppdragsavtaler, vil kompetanse og erfaring i 
større grad bli i organisasjonen og benyttes videre overfor andre familier. Når det gjelder mer 
bruk av egne ansatte framfor konsulentbistand, gjelder samme forhold vedr 
kompetansebygging, men det vil også medføre en bedre utnyttelse av de økonomiske 
ressursene. 
 
Barneverntjenesten kjøper også spesialiserte endringsrettede tiltak fra Bufetat. Den siste 
tiden har Bufetat lagt ned noen tiltak og for tiltak som kommunene fortsatt kan kjøpe av 
Bufetat, er det manglende kapasitet i en del av dem. Dette medfører også økt press på 
tiltakssiden for kommunen. 
 
Målsetningen med satsing på tiltaksarbeid vil ikke være økning i antall tiltak, men økt kvalitet 
og en bedre kostnadsutnyttelse.  
 
Økonomiske forhold 
I det følgende tar en utgangspunkt i helårseffekten av stillingene – og bruker 
gjennomsnittslønn og mottatt informasjon. 
 

Forhold Beløp 
Lønn i fast stillinger med tillegg  840.000 kr 
Overtid 35.000 kr 
Pensjonsutgifter netto 175.000 kr 
Arbeidsgiveravgift 150.000 kr 
Kontorutgifter (lagt inn i budsjett) 150.000 kr 
Sum utgifter 1.350.000 kr 
- Statlig tilskudd (helår) -1.276.000 kr 
Udekket 74.000 kr 
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Gitte av postene må forventes å ligge høyere enn det som er satt opp i tabellen. Dette knyttet 
opp mot etablering av kontor og kontordrift (hvor leie av nye kontorer utgjør den største 
potten). Utgifter knyttet til etablering av kontor er ikke lagt inn i tabellen – og vil avhenge av 
hvilket utstyr en har / må ha. 
 
Hvis stillingene genererer nye tiltak så vil utgifter knyttet opp mot dette komme i tillegg. Til 
fradrag vil redusert konsulentbistand komme. Eventuelle størrelser på nevnte forhold er ikke 
kjent og vil kreve mer informasjon og gjennomgang av driften. 
 
En viser til at udekkede utgifter for fellesfunksjonene må fordeles mellom 
deltakerkommunene. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Tore L. Oliversen 
Kommunalsjef økonomi 
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