
 

 
Til 
Styringsgruppa (rådmennene i Lurøy, Nesna, Rana, Vefsn, Grane, Hattfjelldal og Hemnes) 

 
Interkommunalt samarbeid innenfor barnevern på Indre- og 
Nord-Helgeland – status og videre fremdrift 
 

Kort om bakgrunnen 
Over flere år har det vært arbeidet med å se på muligheter for å få til et interkommunalt samarbeid 
innenfor barnevernet på Indre- og Nord-Helgeland. I alt sju kommuner har vært involvert i dette 
arbeidet (Lurøy, Nesna, Rana, Vefsn, Grane, Hattfjelldal og Hemnes).  På et tidspunkt ble det arbeidet 
for å se på muligheten for å få etablert et vertskommunesamarbeid – der det var tanken at Vefsn og 
Rana skulle være vertskommuner. Samtidig som at det skulle være et tett samarbeid mellom de to 
vertskommunene – og dermed alle de sju kommunene. Denne delen av arbeidet ble avsluttet, da det 
gjennom den pågående «kommunereformprosessen» kom helt tydelige signaler på at hverken 
fylkesmannen eller sentrale myndigheter ville støtte slike initiativ.  Kommunene måtte derfor 
vurdere andre alternativ for samarbeid. Flere ulike områder ble vurdert. Til sist ble det en felles 
enighet om å gå videre på et opplegg som omfattet rekruttering og oppfølging av foster- og 
beredskapshjem.  
 

Innvilget søknad om delfinansiering av felles prosjekt 
Det ble så sendt en prosjektsøknad til fylkesmannen, der det ble søkt om styrkningsmidler. Søknaden 
ble avslått. Det ble så sendt en ny søknad på skjønnsmidler. Denne fikk positivt svar. De 
samarbeidende kommunene fikk kr. 350.000.- som delfinansiering av prosjektet. Rammen for 
prosjektet er på kr. 720.000.-  Dette skal finansiere lønns- og personalkostander, kurs, reise mv.  
Tidligere hadde de syv kommunene godkjent en felles finansiering på kr. 10.000.- pr. kommune, samt 
kr. 1.- pr. innbygger –  som skulle gå til utredningsprosjektet for felles samarbeid på 
barnevernsområdet. Samlet utgjør dette ca. kr. 120.000.- For å få fullfinansiert prosjektet mangler 
det således kr. 250.000.- Dersom dette deles likt mellom de sju kommunene, vil dette utgjøre kr. 
37.710.- pr. kommune. 
 

Orientering til styringsgruppa / kommunene 
Det ble orientert om status for arbeidet i prosjektet i styringsgruppen (rådmennene) 24. november 
2016 på Mo. Her deltok ikke rådmennene fra Vefsn (rådmannen i Vefsn ble oppdatert av sin 
kommunalsjef) og Nesna. Tilbakemeldingen fra de møtende rådmennene var at de ønsket at 
prosjektet skulle gjennomføres, der målsettingen var: rekruttering og oppfølging av foster- og 
beredskapshjem. Den påfølgende dagen ble det orientert om dette, da Indre Helgeland Regionråd 
(IHR) hadde sitt møte (25/11-16). 
 
Prosjektgruppa som har vært etablert, bestående av John-Arvid Heggen – Vefsn kommune, Ann-
Marit Tverrå – Rana kommune, Ingeborg Herset – Nesna, Synnøve Ødegård, Rolf Fjellestad – Hemnes 
kommune og Synnøve Ødegård – Hemnes kommune (sekretær) – hadde et arbeids- og 
planleggingsmøte 6/12-16. På dette møtet ble det orientert om status og tilbakemeldinger fra  
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rådmannsmøtet og møtet i IHR. Det ble videre skissert muligheter for videre fremdrift. Det var 
enighet om å forsøke å få engasjert en person som både hadde god og solid barnevernserfaring, og 
som i tillegg hadde god lokalkunnskap. Undertegnende fikk i oppdrag å kontakte mulige 
ressurspersoner som kunne være aktuelle for å ta prosjektlederjobben. 
 
Like før jul ble det klart at barnevernsleder i Nesna, Ingeborg Herset, har mulighet for å kunne ta på 
seg denne prosjektlederjobben. Hun har fått delvis permisjon fra sin stilling som barnevernsleder, og 
kan starte opp i prosjektet i overgangen mellom januar/februar. Barnevernsleder i Rana; Inger-Ritha 
Olsen vil knyttes tett opp til prosjektleder, og vil bidra direkte inn prosjektet etter nærmere avtale. 
 

Organisering av prosjektet – videre fremdrift 
Fredag 13. januar hadde undertegnede et planleggings- og avklaringsmøte med Ingeborg Herset og 
Inger-Ritha Olsen.  

 Hemnes kommune vil fortsatt ha et prosjektansvar for dette arbeidet.  

 Ingeborg Herset engasjeres som prosjektleder i minst 50 % stilling.  

 Rådmennene i de sju kommunene vil fortsatt være styringsgruppe for prosjektet, der 
rådmannen i Hemnes er leder for gruppa. 

 Barnevernslederne i de sju kommunene vil være ressurs-/arbeidsgruppe.  
o Barnevernslederne må forpliktes til å møte i prosjektet, etter en oppsatt plan.  
o Barnevernslederne forpliktes til å bidra med nødvendig statistikk, og ved behov bidra 

på andre måter slik at prosjektet kan bli gjennomført etter oppsatt plan.   
o Rådmennene, i den enkelte kommune, må sørge for at barnevernslederne kan 

forpliktes på denne måten 
 

 Det vil bli utarbeidet en egen detaljert prosjektbeskrivelse i løpet av første halvdel av februar 
– denne skal også inneholde en fremdrifts-/ milepælsplan  

 Det tas initiativ til et møte med styringsgruppa så snart den detaljerte prosjektbeskrivelsen er 
utarbeidet, slik at: 

o Prosjektplanen kan godkjennes 
o Endelig finansiering avklares og godkjennes 
o  

 
Prosjektet har fått et foreløpig navn: 

 Fosterhjem på Helgeland – et interkommunalt rekrutteringsprosjekt  

 
 

Til slutt 
Et samarbeidsprosjekt der målet er å styrke rekrutteringen av foster- og beredskapshjem i vår region 
er viktig og helt nødvendig. Det er en stor utfordring å ha en tilfredsstillende tilgang på slike hjem. 
Behovet oppstår ofte veldig brått, og ofte må en ty til løsninger utenfor egen region. Dette medfører 
betydelige ekstrakostnader, det vil kunne by på praktiske utfordringer – og det byr på utfordringer 
rent faglig sett.   
 
Noen kommuner vil helt sikkert ha større behov for foster- og beredskapshjem, enn andre. Det vi vet 
av erfaring er at dette er en svært uforutsigbar «bransje». Neste telefon inn til barnevernet kan bety 
at det oppstår et akutt problem etter slike hjem – dette skjer både i store og små kommuner. Ved å 
etablere en egen «bank» for slike hjem, vil det kunne bli langt lettere, og rimeligere, å håndtere  

http://www.hemnes.kommune.no/


 
 
krisesituasjoner i fremtiden. Utviklingen i dag er at BUF-etat bygger ned sine tilbud. Dette skal 
kommunene selv håndtere i tiden fremover. Utfordringene vil bli store for kommunene, nesten 
uansett størrelse. For å kunne håndtere oppgavene er trolig gode samarbeidsordninger mellom flere 
kommuner den beste løsningen. Det er dette som vi nå har fått midler til å bygge opp og prøve ut. I 
forlengelsen av dette vil det være naturlig å se på muligheten for et samarbeid som omfatter hele 
Helgeland – der de sju kommunene våre etablerer et samarbeid med de andre kommunene på 
Helgeland om foster- og beredskapshjem. Dette vil også bli tatt opp som tema når styringsgruppa har 
møte i februar. 
 
Vi ser at statens nedbygging av BUF-etat bereder grunnen for private initiativ – også innenfor dette 
området.  Minst to private aktører er i ferd med å etablere seg i vår region, der deres tilbud blir rettet 
direkte mot kommunene. De vil helt sikkert bli i stand til å kunne tilby helhetlige og gode løsninger 
når det gjelder foster-/ og beredskapshjem. Et annet spørsmål er til hvilke priser. Med bakgrunn i 
dette, så ser vi at det var akkurat i siste liten at vi nå kan starte opp vårt interkommunale prosjekt.  
 
Korgen, 16.01.17 
 
 
Rolf Fjellestad 
Ass.rådmann – leder av arbeidsgruppa 
 
 
 
Kopi:  
Barnevernslederne i Lurøy, Nesna, Rana, Vefsn, Grane, Hattfjelldal og Hemnes 
Ann Marit Tverå – Rana kommune 
John-Arvid Heggen – Vefsn kommune 
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