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Omfattende omstilling i Bufetat region nord 
 
Bufetat region nord skal gjennomføre en omfattende omstilling i løpet av 2014 og 2015, hvor 110 årsverk er 

forslått omstilt.  Dette vil i ulik grad berøre hele regionen i Nord-Norge, gjennom blant annet nedleggelser, 

nedjustering av antall plasser ved enkelte institusjoner, effektivisering av turnus, ved å ta ned årsverk i 

fagteam og fosterhjemtjenesten, samt reduksjon i regionadministrasjonen.  

 

Endringer i barnevernloven i 2013, medførte et klarere skille mellom statlige og kommunale 

barnevernsoppgaver, samt endring i finansiering. Bufetat, region nord har hatt en kraftig aktivitetsutvikling i 

lovpålagte oppgaver på over 46 % siden 2010, samtidig som det indeksregulerte budsjettet for 2015 er på 

samme nivå som i 2011. Dette medfører at kjerneoppgavene som er institusjonsdrift og 

fosterhjemsrekruttering prioriteres.  

 

Bufetat, region nord har som kjent vært i en omstillingsprosess over flere år. Vi startet allerede i 2012 å 

avvikle hjelpetiltak. Bufetat skal i langt større grad gi et tilbud til barn og unge som ikke kan bo hjemme, noe 

som medfører en nedbygging av hjelpetiltak og ikke lovpålagte oppgaver i tråd med overordnede 

styringssignaler.  

 

Region nord er tildelt omstillingsmidler på barnevern i 2014, som ikke vil bli videreført i budsjett for 2015. 

Det betyr at i 2015 må vi ha et utgiftsnivå som er betydelig lavere enn i 2014, mellom 60-70 millioner.  

 

Region nord skal fortsatt opprettholde sitt lovpålagte tilbud til kommunene i Nord-Norge med et regionalt 

tiltaksapparat i statlig eller privat regi. Dette er et resultat av målgruppedifferensiering, hvor plasser ikke 

lenger styres ut fra geografi, men barn og unges behov for omsorg og eller behandling.  

 

I den forbindelse er det utviklet et budsjettforslag som har vært forhandlet med arbeidstaker organisasjonene. 

Vi kom ikke til enighet under forhandlingene og saken er sendt videre for behandling i samarbeid med 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i tråd med Hovedavtalen i Staten.  

 

Vi ønsker imidlertid å foreta en kort orientering av regionledelsen forslag til vedtak for å oppnå budsjett i 

balanse. Vi har allerede vært i dialog med øverste leder i kommuner som har blitt hardt rammet av våre 

forslag til budsjettinnsparingstiltak.  
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Storåsen barnehjem (Leirfjord) 

Nedlegging av 5 barnehjemsplasser og etablering av 5 nye beredskapshjem i området. Det er 22.5 årsverk 

som må omstilles som følge forslag til nedleggelsen. 

 

Vedtaket kommer som følge av en prosess med innføring av kvalitetsutviklingsprogrammet og 

målgruppedifferensiering i etaten. Bufetat har tråd med anbefalinger i rapport fra Bufdir -Kvalitet i 

barnevernsinstitusjoner, innført målgruppedifferensiering og det er tydeliggjort at barn under 13 år bør gis 

tilbys annet tiltak enn institusjon.  

 

Sollia barne- og foreldresenter (Sortland) 

Vi opprettholder 5 barnehjemsplasser, og avvikler 2 foreldre/barnplasser. Nedleggelsen av avdelingen vil 

føre til en omstilling av 6, 5 årsverk. 

 

Tilbudet til befolkningen i Nord-Norge skal opprettholdes med 7 plasser som i dag, hvor av 5 er i statlig regi, 

og i de tilfeller vi ikke har ledig kapasitet selv, skal vi kjøpe toppene. I 2012 og 2013 har det stort sett vært 

ledig kapasitet i disse tjenestene, i gjennomsnitt har 6 av de 7 plassene i sentrene for foreldre og barn vært 

benyttet i 2012 og 2013.  

 

Foreldre/barn tilbud er i barnevernloven definert som et hjelpetiltak som ligger innenfor kommunens ansvar. 

Bufetat, region nord velger derfor å redusere i det statlige tilbudet, men skal sikre at kommunene får tilbud 

plasser ved søknad, jf. styringssignaler fra departementet.  

 

Lamo ungdomssenter (Salangen) 

Lamo ungdomssenter vil nå gi et behandlingstilbud til 7 ungdommer i målgruppen atferd lav risiko. 

Nedleggelsen av avdelingen vil føre til en omstilling av 9,2 årsverk. 

 

Forslaget om nedleggelse av Lamo ungdomssenter, avd. to er hovedsakelig økonomisk begrunnet. Lamo 

ungdomssenter i Salangen driver en avdeling med to plasser. Avdelingen har en kostbar turnus, som fører til 

høye døgnpriser  

 

Sammenslåing av Ishavbyen ungdomshjem og Tromsø ungdomssenter (Tromsø) 

Akutt-tilbudet i etaten er vesentlig endret det siste året, jf akuttstandard i kvalitetsutviklingsprogrammet. 

Regionen har de siste årene hatt behov for gjennomsnittlig 18 akuttplasser, vi har nå 23. MultifunC tilbys nå 

gjennom nasjonale behandlingsplasser, og etter overordnede føringer ble det besluttet at TUS skulle endre 

målgruppe. Omstillingen anslås det en reduksjon av 12 årsverk. 

 

I Ishavsbyen slås sammen med TUS og får ny målgruppe adferd lav risiko. To enheter med fire plasser hver 

slås sammen og gir tilbud om 8 plasser. 

 

Røvika ungdomssenter (Fauske) 

Reduserer sitt tilbud fra 11 til 8 plasser grunnet lavere etterspørsel av akuttplasser enn dimensjonering 

Dette vil i forslaget føre til en effektivisering av turnus og reduksjon av om lag 9 årsverk 

 

I tillegg foreslås: 

– Videre avvikling av familie/nettverksavdelinger ved våre statlige institusjoner av ikke 

lovpålagt oppgave med 23, 9 årsverk 

– En effektivisering av turnus ved våres institusjoner med innsparing på 8-11 årsverk 

– Reduksjon i administrative stillinger – nestledere og regionadministrasjon på 13 årsverk. 

– Reduksjon stillinger – fagteam/fosterhjem 8 årsverk  

 

 

 

 

 

 



Dette er en svært krevende og smertefull prosess. Vi forstår godt reaksjoner fra både ansatte og kommuner 

på forslaget.  Vi vil søke samarbeid med kommuner om kompetanseoverføring og lignende i forbindelse med 

omstillingen når et endelig vedtak foreligger.  

 

Videre prosess for vedtak etter brudd i forhandlingene behandles videre i samråd med Barne-, ungdoms- og 

familieetaten. Vi vil gjøre dere kjent med hva som ble utall av forhandlingene og regionen vedtatte plan for 

budsjett i balanse.  

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Pål Christian Bergstrøm        

Regiondirektør   
 


