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Har du
minutter?
Fylkesmannen i Oppland
- er Kongens og regjeringens
representant i fylket
- skal formidle regjeringens politikk
- skal bidra til å samordne statlig
forvaltning i fylket til beste for
kommunene
- er rettssikkerhetsmyndighet, altså
klage- og tilsynsmyndighet på en 		
rekke velferdsområder som forvaltes
av kommunene
- skal som regjeringens representant ta
de initiativ som er påkrevd til beste for
fylket
- skal holde sentrale myndigheter
orientert om viktige spørsmål i fylket
Fylkesmannen i Oppland
- er administrativt underlagt
Kommunal- og moderniseringspartementet
Fylkesmannen i Oppland
- har ca. 140 medarbeidere
- har et årlig budsjett på ca 93 mill.
kroner

Fylkesmannen i Oppland
har følgende avdelinger:
Landbruksavdeling
Helse- og sosialavdeling
Miljøvernavdeling
Oppvekst- og utdanningsavdeling
Administrasjonsavdeling
Samordnings- og beredskapsstab

Fullført videregående utdanning er
viktig for å komme videre på vegen inn i
voksenlivet.

Fylkesmannen
i Oppland

HVEM ER «UTSATTE BARN OG UNGE»? Definisjonen er uklar,
presis statistikk finnes ikke. Likevel erfarer vi at noen barn og
unge trenger hjelp av det offentlige for å ha en god oppvekst
og få et godt liv. Det må vi passe på.

Bufdir (2013): 13,4 % av alle
barn under 18 år har risiko
for fattigdom eller sosial
ekskludering.
Barnevernet kan være selve
SSB-tall (2014): De som bor redningen for utsatte barn.
i husholdninger med under
Da må det fungere godt.
60 % av medianinntekten:
Tall pr. 2. halvår 2015 viser
12,9 %.
bl.a. følgende

Høsten 2015 var det 360
enslige, mindreårige asylsøkere (EMA) i mottak i
Oppland. Samtidig var det
120 EMA i omsorgssentra.

I Oppland var om lag

700

unge registert i Oppfølgingstjenesten
pr. februar 2016. Oppfølgingstjenesten arbeider med og for ungdom
som har rett til videregående opplæring
til og med det året de fyller 21 år.

Besøksadresse Gudbrandsdalsvn. 186, Lillehammer
Postadresse Postboks 987, 2626 Lillehammer
Telefon 61 26 60 00
E-post fmoppost@fylkesmannen.no
Nettsted www.fylkesmannen.no/oppland
www.facebook.com/fylkesmannenoppland
Blogg: www.fylkesmannenoppland.wordpress.com
Filmer: www.youtube.com/fylkesmannenoppland
Twitter: http://twitter.com/fylkesmannenopp

Statistisk sett utgjør dette
omlag

4800*

barn (altså 18 år og yngre)
i Oppland

Antall barn i hjelpetiltak i
Oppland:

1070**

Stadig er det omlag

400***

EMA i fylket; i spesielle
EMA-mottak eller i vanlige
mottak, i omsorgssentra
eller ferdigbehandlet og
plassert i en kommune.

0 - 24 samarbeidet

Barns beste
- i lovs form

Ungdom klarer seg stort
sett bra i Norge, men for
mange barn og unge faller
fortsatt utenfor.

Av fylkesmann Sigurd Tremoen
(Dette er et redigert utdrag av
innlegg på en konferanse om barns
rettigheter.)

Problemer knyttet til for
eksempel skolegang, rus,
levekår eller psykisk helse
kan skape store problemer.

Menneskerettighetene gjelder
også for barn og unge og en del av
norsk lovgivning i 2003.

Alle som møter barn og
unge, helsestasjonen,
barnehagen, barnevernet,
skolen og NAV må samarbeide bedre og tjenestene må fungere sammen.
Bak 0-24-samarbeidet
står fire departementer
og fem direktorater for å
fjerne hindringer i regelverk, samordne tiltak og
gjøre mer av det som virker.
Fylkesmannen har en egen
arbeidsgruppe for denne
satsingen.
Forklaring til tall side 1:
* Tallet er basert på SSBs
innbyggertall 18-åringer og
yngre pr. 1. kvartal 2016 i
Oppland: 37.501
** Se forklaring til høyre.
***Anslag basert på antall
representanter/verger
Fylkesmannen har utnevnt.

Barn og barnefamiliene bor i

kommunene, og spørsmålet om
barnekonvensjonen oppfylles i
Oppland avhenger i stor grad av
den enkelte kommunes praksis politisk, administrativt og faglig.
Dette betyr at barnekonvensjon
gjelder i barnehagen, skolen, i
barnevernet, ved PP-kontoret,
i helsetjenestene og på NAVkontoret.

Prinsippet om barnets beste og

barnets rett til å bli hørt og si
sin mening, gir også føringer for
politiske prosesser, for all annen
kommunal myndighetsutøvelse
overfor barn, samt for arbeid med

kommunale planer som har
betydning for barna i lokalmiljøet.

sjonen til å arbeide
for barn som gruppe og for det
Kommunene er forpliktet til å
individuelle barnet.
gjøre konvensjonens innhold
kjent for barn og voksne. Så kan vi Den gir de som
arbeider med barn en
spørre oss: Har kommunene den
felles forankring og et
nødvendige kompetansen til å
felles overordnet regelverk.
gjøre dette?

Fokuset i kommunene har ofte

Barn er en ressurs. De har rett

til å bli hørt. Deres meninger er
vært på eleven, klienten eller
i tillegg viktig for kvaliteten på
pasienten. Barns situasjon når
det er behov for hjelp ses på som de tjenestene vi retter mot dem.
Ved å sikre barn og ungdom
isolerte fenomener; vi ser mobreell innflytelse både over eget
beren, den voldsutsatte, den
liv og over samfunnsutviklingen
atferdsvanskelige, sykdommen
eller institusjonsbarnet. Dette har for øvrig, skaper vi både bedre
tjenester og et mer robust
hatt konsekvenser for evnen til å
ha et helhetssyn på barna og deres demokrati.
rettigheter.
Forskning viser at det er barn
og unge fra familier med mest
Barnekonvensjonen er et unikt
ressurser som har best helse, tar
utgangspunkt for tverrfaglig og
tverretatlig arbeid for alle barn og høyere utdanning og som i størst
hele barnet. Den åpner for å tenke grad klarer seg i yrkeslivet. Barnbåde stort og smått, i den forstand dommen er en sårbar periode i
at kommunene kan bruke konven- livet og mange av de som faller

Aktivitet gjennom året:

2200 gjennomgåtte meldinger
Vurdering

Bekymringsmelding til
kommunens
barnevern

utenfor utdanning
og arbeidsliv som
voksne, har hatt
problemer allerede
i ung alder. Som
samfunn har vi et
særlig ansvar for å støtte
de familiene som sliter mest.

Derfor er forebygging og tidlig

innsats viktig. Arbeidet er først og
fremst et kommunalt ansvar, hvor
staten skal bistå kommunene. For
at kommunene i Oppland skal
kunne få til dette, må det bygges
bærekraftige tjenester som
samhandler med hverandre både
innad i kommunen, og på tvers av
kommunegrensene i Oppland.

Husk at barnets behov ikke er

inndelt i sektorer eller fagområder. For barna og familiene er
det ikke viktig hvilken lov som
fører til hjelpen.

Status ved årets utgang:

1070 barn i hjelpetiltak totalt

1559 nye undersøkelser
Undersøkelse

Tiltak iverksettes
i hjemmet

Frist til å vurdere
meldingen: 1 uke
Barnevernstall
Oppland 2015

ca. 145 fagstillinger i kommunene

Meldingen
henlegges (ikke
grunnlag for oppfølging)

639 henlagte meldinger

Saken henlagt
(ikke grunnlag
for oppfølging)

789 henlagte saker

Barnevernet
overtar omsorgen,
altså fosterhjem

447 i fosterhjem

