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OVERFØRING FRA BARNEVERNTJENESTEN
TIL TILTAKSENHETEN/ BOLIGENHETEN
Hensikt: Sikre god overgang mellom barneverntjenesten og tiltaksenheten/ boligenheten og
tydeliggjøre ansvarsfordelingen.

Utfører
ansvarlig:

Aktivitet:
Overføring fra barneverntjenesten til tiltaksenheten/ boligenheten

(ansatt, enhetsleder,
osv.)

1 Tiltaksenheten
Avklare om det er tiltaksenheten eller boligenheten som skal utføre
Boligenheten
tjenester til tjenestemottaker.
Barneverntjenesten

2 Bestillerkontoret

Bestillerkontoret fatter vedtak om tjenester/ gir avslag i henhold til
lovverk det er delegert myndighet opp mot.
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Utfører
ansvarlig:

Aktivitet:
Overføring fra barneverntjenesten til tiltaksenheten/ boligenheten

(ansatt, enhetsleder,
osv.)

Planlegging av innflytting og ansvarsfordeling.
3
Barneverntjenesten

-

Barneverntjenesten skal snarest mulig lage fremdriftsplan
ifht innflytting

Barneverntjenesten

-

Informasjon om brukeren sin fungering og bistandsbehov.
Barneverntjenesten har ansvar for å gi de foreliggende
opplysninger. Informasjon om biologisk familie.
Barneverntjenesten har ansvar for kontakt med biologisk
familie og videreformidle informasjon til tiltaket.

Tiltaksenheten

-

Tiltaket har ansvar for å utstyre bolig og sender
refusjonskrav til barneverntjenesten. Det bør gjøres avtale
om hva som er brukerens behov ifht inventar og utstyr.

Tiltaksenheten

-

Tiltaket dekker utgifter til husleie, strøm, internett/tv,
husholdnings- og hygieneartikler, busskort. Tiltaket
forskutterer utgifter til klær og annet utstyr og sender
refusjonskrav til barneverntjenesten.

Bruker

-

Bruker har selv disposisjonsrett over egen barnetrygd.

Barneverntjenesten

Etter innflytting.
- Barneverntjenesten har før fylte 18 år hovedansvar for
bruker og dersom tiltaket har spørsmål/ informasjon vedr.
bruker, skal saksbehandler kontaktes.

Tiltaksenheten

-

Tiltaket har ansvar for den daglige omsorg, og har
nødvendig kontakt med samarbeidsparter som
barneverntjenesten, skole, arbeidstilbud e.l.

Barneverntjenesten

-

Barneverntjenesten har ansvar for innkalling til samarbeidsog ansvarsgruppemøter.

Barneverntjenesten

-

Barneverntjenesten har ansvar for samvær og kontakt med
biologisk familie. Dette innbefatter også tilsynsfører dersom
det er aktuelt i den enkelte sak.

Barneverntjenesten
Boligenheten
Bruker

-

Barneverntjenesten skal snarest mulig etter fylte 17 år
planlegge hvilke tiltak som det er behov av etter fylte 18 år.
Dette bør gjøres i samarbeid med Bestillerkontoret, tiltaket
og bruker.

4 Tiltaksenheten
Avvik registreres og behandles. Det vil si at feil/ svikt rettes opp og
Boligenheten
endringer blir gjort som sikrer at samme feil/ svikt ikke vil
Barneverntjenesten forekomme igjen.
Avvik:
Avvik på denne rutinen skal registreres og behandles i avviksmodulen i RiskManager. Det vil
si at feil/svikt rettes opp, og endringer blir gjort for å sikre at tilsvarende avvik ikke skjer igjen.
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