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Ønsker mangfold
i barnevernet
– Barn er forskjellige,
derfor trenger vi forskjellige barnevernstilbud.
HEIDI K. JOHNSEN
heidi.k.johnsen@avisa-st.no

952 52 256

Det var budskapet fra barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne etter
besøket på Buan gård før helga.
Under besøket i Orkdal møtte
hun blant annet representanter
for private barnevernsinstitusjoner i Sør-Trøndelag, fylkesmannen og Bufetat.
Statsråden var invitert av de
private barnevernsinstitusjonene
Buan gård og Kletten fjellgård,
som ønsket å sette søkelys på
situasjonen for de små, private
aktørene innen barnevernet.

Engasjement
– Jeg er veldig glad for å ha fått
høre om det utrolig viktige arbeidet som gjøres, blant annet
med familietilbudet her på Buan
gård. Om vi kan hjelpe hele
familien, kan vi kanskje unngå
omsorgsovertakelser. Det er det
beste for alle, sa hun.
Horne understreket at hun
mener det er viktig å lytte til innspill som de hun fikk under

– Interessant å se hvordan dere driver, sa statsråd Solveig Horne til styreleder Ivar Buan ved Buan gård.

besøket i Orkdal.
– Jeg har møtt engasjerte folk

som gjør et veldig viktig arbeid
på våre vegne. Dette er ildsjeler,
folk som virkelig brenner for
oppgaven. De små, ideelle aktørene innen barnevernet er derfor
veldig viktige, og vi trenger dem

også, i tillegg til det offentlige
tilbudet og større, profesjonelle
aktører. Vi ønsker et mangfold.
Barn er forskjellige, og har
behov forskjellige tilbud, sa
barne-, likestillings- og inkluderingsministeren.

Barnevern på anbud
Barne-, likestillingsog inkluderingsministeren møtte blant
annet representanter
fra Buan gård, Kletten fjellgård, fylkesmannen og Bufetat.

Anbudsordninga innen barnevernet var også tema i møtet

– Barn på anbud

Vil hjelpe familiene
På Buan gård mener man at
helhetlig familietilbud kan
være et viktig supplement
til de etablerte tilbudene
innen barnevernet.
– Et barnevern som tar vare på
hele familien vil gi færre omsorgsovertakelser, og være ei
rimeligere løsning rent samfunnsøkonomisk. Det sa Ivar
Buan, styreleder ved Buan gård i
Orkdal, da han før helga ønsket
barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne velkommen til gårds.

Helhetlig tilbud
Statsrådet fikk ei omvisning på
den private barnevernsinstitu-

Anne Kirkeby ved Kletten
fjellgård syns ikke ord som
stykkpris, aksjeutbytte,
sjonen, og fikk høre om det allsi- søkt om godkjenning fra Buf- anbud og kravspesifikasjon
dige tilbudet på gården, som etat. Men foreløpig uten å lyk- er ord som hører sammen
også omfatter avlastning, ferie kes. Det fins ingen hjemmel for med omsorg og barnevern.

og fritid, et omsorgs- og utviklingssenter og familiebasen i tillegg til å være en barnevernsinstitusjon.
– Vi tror på helhetlige og heldøgns opphold, der man flytter
fra mobbing, stigmatisering og
dårlig miljø, og får nye sjanser
og andre vekstvilkår, sa Buan til
statsråden, som fulgte presentasjonen med stor interesse.

Vil favne hele familien
Buan gård håper å få godkjenning for sitt familietilbud for
familier med barn over seks år.
Tilbudet er utviklet gjennom
flere år, og fire ganger er det

et slikt familietilbud i forskriftene.
Etter Solveig Hornes besøk håper institusjonen å få fram sine
tanker om et tilbud for familien
som helhet. Målet er å bli et pilotprosjekt.
– Slike tilbud med døgnbasert
omsorg for hele familien er godt
innarbeidet i for eksempel Danmark og Island, men altså ikke
her i landet. Vi mener at omsorgsovertakelse ikke er den
eneste løsninga i ethvert tilfelle.
Vi ønsker å gi hele familien
hjelp til å håndtere problemene,
sier Trude Buan, som er daglig
leder for Buan gård.

med statsråden.
Solveig Horne sa hun forstår
de små institusjonenes behov for
forutsigbarhet og stabilitet.
– Anbud skal vi ha, men da er
det viktig å avklare hva som skal
ligge i anbudene. Vi skal derfor
møte flere aktører, både store og
små, statlige og private, før neste anbudsrunde i 2016.

Dette poengterte hun sterkt i
møtet med Solveig Horne i Orkdal.
Kletten fjellgård er en liten
barnevernsinstitusjon på Fosen,
som i fjor kunne feire 20-årsjubileum. Kirkeby er kritisk til
anbudssystemet som er innført
innen barnevernet, og mener det
gir lite stabilitet for de små institusjonene. Samtidig er anbudsprosessen både komplisert og arbeidskrevende.

Barna det viktigste
– Vi konkurrerer mot store aktører som for eksempel Aleris,

som har profesjonelle byråkrater
og er enkle å forholde seg til anbudsmessig. Men de gjør ikke
noen bedre barnevernsjobb enn
for eksempel Kletten, mener
hun.
Som representant for de små
barnevernsinstitusjonene ønsker
Anne Kirkeby heller gode samarbeidsavtaler med faste driftstilskudd heller enn anbud.
– Det ville gitt oss mer forutsigbarhet for drifta, og skapt mer
forutsigbarhet og tryggere rammer for ungene. For det er faktisk dem dette handler om,
understreker hun. Men må trolig
konstatere at anbudssystemet er
kommet for å bli.
– Da forventer vi i hvert fall å
bli invitert til diskusjon om
hvordan anbudene skal utformes, og om hva slags barnevern
vi skal ha, sa hun.

