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Kvartalsrapportering - 2. kvartal 2016 - Levanger kommune,
barneverntjenesten
Herved oversendes kvartalsrapportering 2. kvartal 2016 for Levanger barneverntjeneste.
MELDINGER

Kommune

Antall innkomne meldinger
siste kvartal
Antall gjennomgåtte
meldinger siste kvartal
Antall henlagte meldinger
siste kvartal
Antall fristoversittelser
meldinger siste kvartal

78

UNDERSØKELSER

Kommune

Antall avslutta
undersøkelser

67

Antall henlagte
undersøkelser

30

Antall fristoversittelser
undersøkelser
Antall undersøkelser med
beslutning om utvidet frist

10
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Familieråd

Kommune

Antall gjennomførte
Familieråd

2

Kontrollskjema kvartal 2/16:


Det er totalt 67 sluttførte skjema

Det sendes 12 skjema for 2. kvartal 2016:
Meldinger kvartal 2/16:
Det er innkommet 78 meldinger.
10 meldinger er henlagt, og det er 68 nye undersøkelser.
Undersøkelser kvartal 2/16:
Det er avsluttet 67 undersøkelser.
30 undersøkelser er henlagte uten tiltak, det er iverksatt tiltak i forhold til 37 barn
Fristoverskridelser i barnevernundersøkelser:
Det er utvidet frist for 4 barn i 2.kvartal 2016
Merknader til kvartalsrapporten:
I 2. kvartal 2016 er det mottatt 78 nye bekymringsmeldinger, mot 76 i samme periode i
2015.
Barneverntjenesten har fra 2016 endret praksis på hvordan vi registrerer meldinger, noe som
vil få konsekvenser for antall mottatte og henlagte meldinger. Tidligere registrerte
barneverntjenesten alle innkomne meldinger som melding uavhengig av om det var
pågående eller ny sak.
Praksis er endret slik at meldinger i pågående saker/undersøkelser som ikke inneholder nye
opplysninger blir registrert inn som opplysninger i allerede eksisterende sak.
Denne endringen av praksis kan medføre en nedgang i antall meldinger og en nedgang i
antall henlagte meldinger, og det blir vanskelig å sammenligne med tidligere år.
Barneverntjenenesten har fortsatt en jevn stor pågang av alvorlige meldinger, til tross for
endring av praksis for registrering av meldinger så mottok vi 2 flere meldinger ved 2. kvartal
sammenlignet med fjoråret.
Barneverntjenesten ser en økning av bekymringsmeldinger som omhandler vold. Hittil i år,
på første halvår, har vi mottatt 35 slike meldinger mot 48 for hele 2015. (Her er det oppført
feil tall i tidligere rapport). Dette er krevende og alvorlige saker som ofte krever samarbeid
og koordinering med politi.
Barneverntjenesten jobber målrettet med å redusere antall fristoverskridelser, og vi har et
stort fokus på å overholde frister. Etter en endring av teamstrukturen i 2014 kan det synes
som dette har virket positivt da vi i større grad har klart å overholde lovpålagte frister i
undersøkelsene, sammenlignet med tidligere år. Det var en nedgang i antall
fristoverskridelser fra 2014 med 37, mot 11 i 2015.
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I 1. kvartal 2016 har vi 1 fristoverskridelse i undersøkelsessaker, mens nå i 2. kvartal har vi
10. Dette har vært en utvikling vi har varslet om tidligere, da det kommer som følge av at vi
har hatt en del langtids sykefravær, og fødsels- og omsorgspermisjoner. Vakante stillinger og
utskiftninger i personalgruppen har medført til redusert kapasitet hos oss det siste halvåret.
Samtidig er det også viktig å merke seg at alvorlighetsgraden på bekymringsmeldingene har
medført til tidkrevende og omfattende undersøkelser, som vi har vært nødt til å prioritere.
Det ligger også an til at det blir fristoverskridelser i neste kvartal da vi har
undersøkelsessaker som har overskredet fristen og som kommer som overskridelse ved neste
rapportering. Dette gjelder spesielt for undersøkelser i småbarnsteamet som har hatt en stor
pågang av alvorlige bekymringsmeldinger det siste halvåret.
Fra høsten 2016 ser det ut til at barneverntjenesten får besatt alle stillinger, noe som kan gi
en nedgang i fristoverskridelsene ved 4 kvartal.

Med hilsen
Guri Woll Sigurdsen
Barnevernleder
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.
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Samlerapport for kontrollskjema
Oversikt over antall meldinger
Grunnlagsrapport for kontrollskjema - unntatt offentlighet
Grunnlagsrapport samlerapport – fristoversittelser- unntatt offentlighet
8 fristoverskridelse 3 mnd. undersøkelse.
4 utvidet frist til 6 mnd. undersøkelse- 2 over frist.
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