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BARNEVERNET - NESTLEDER - MELDING  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
Formannskapet tar meldingen til orientering.  
 
 
 
Vedlegg 
Ingen. 
 
 
Faktum  
Rakkestad kommune har organisert barnevernet som en egen enhet i Rakkestad 
familiesenter.  
 
Det er ledet av en barnevernleder (enhetsleder) – Gunn Marit Haglund – som har 
følgende oppgaver etter lovgivningen:  
 

-      Gi råd og veiledning til målgrupper og brukere på sitt område.  

-      Treffe vedtak etter barnevernloven.  

-      Iverksette og følge opp tiltak.  

-      Forberede saker for behandling i fylkesnemnda.  

 

Dessuten er barnevernleder tillagt administrative – og andre kommunale oppgaver i 
henhold til administrativt arbeidsdelings- og delegasjonsreglement.  
 
I barnevernsleders fravær fungerer stedfortreder – Ardina Shabani Ibrahimi – i dennes 
sted.  
 
Som et ledd i den styrkning og prioritering av barnevernstjenesten som det blir arbeidet 
med, inngår å gjøre stedfortrederrollen til en nestlederfunksjon. Det er ment å øke 
rommet for lederskap, ledelse og administrative oppgaver i enheten, og som sådan gjøre 
den mer bærekraftig og robust i relasjon til de problemstillinger og utfordringer den 
møter.  
 
I de siste to årene er en rekke tiltak satt i verk i enheten:  
 

-      Jevnlige oppfølgingsmøter mellom rådmann, økonomisjef, seksjonsleder og 

barnevernleder – rutiner, økonomi og systemer som hovedtema.  



-      Rekruttering av ny barnevernleder.  

-      Rekruttering av egen controller for barnevern og psykisk helse.  

-      Ressurser anvendt til kjøp av tjenester er konvertert til to nye 

saksbehandlerårsverk fra 2018.  

-      Kjøp av tjenester på barnevernområdet er faset ut fra 1.7.2018.  

-      Omfattende rekruttering av nye saksbehandlere – dels med særskilte 

rekrutteringsordninger – i 2017 og 2018.  

 

Rådmannen vurderer at status og utvikling i barnevernet – selv om det fortsatt er 
utfordringer – i dag er langt bedre enn i 2014 – 2017.  
 
Ardina Shabani Ibrahimi er nestleder i barnevernstjenesten fra 1.9.2018.  
 
 
Rådmannens vurderinger  
Rådmannen legger saken fram for formannskapet som en melding.  
 
 
 


