Fagmiljøenes forslag til strategi
– barnevernspolitikk

Primære strategier (direkte relatert til barnevern)
MÅL Barnevernet gir rett hjelp til rett tid
Nye Drammen
• setter foresatte i bedre stand til å mestre foreldrerollen og egen hverdag med barna sine
• har godt koordinerte tjenester som bygger på prinsippet om egen mestring og ivaretar innbyggernes behov
• reduserer behovet for plasseringer utenfor familien
• reduserer behovet for langvarige eller permanente tjenester fra barnevernet
• gir tjenester av god kvalitet
• har et tydelig avklart nivå på kvalitet, omfang og nivå i barnevernssaker. Saksgangen er effektiv
og forutsigbar
• har godt koordinerte tjenester
• har digitale løsninger som effektiviserer arbeidsprosessene i tjenesten
• samarbeider med frivillige og stimulerer til lokal nettverksbygging
• overtar oppgaver fra sentralt ledd til kommunen der dette er hensiktsmessig
• balanserer lokale løsninger opp mot statlige løsninger der det er hensiktsmessig
• investerer i forbyggende tjenester
• har institusjoner drevet av kommunen
• har institusjoner drevet av andre

Sekundære strategier (berører andre fagområder enn barnevern)
MÅL Færre barn skal vokse opp i lavinntektsfamilier
Nye Drammen
• Stimulerer til at alle barn kan gå i barnehage
• Stimulerer til at alle barn kan delta i Skolefritidsordning (SFO) / Idrett fritids ordning (IFO) / Aktivitetsskole (AKS)
MÅL Bedre folkehelse blant barn og unge – forebyggende prioriteringer
Nye Drammen
• legger til rette for sunne levevaner og bygger opp under folks mulighet til å ivareta egen helse
• styrker forebyggende arbeid rettet mot barn, unge og deres familier
• stimulerer og legger til rette for økt fysisk aktivitet
• stimulerer og legger til rette for større konsumering av kultur- og fritidstilbud
• forebygger fattigdom, psykiske vansker, rus, radikalisering/ekstremisme hos barn og ungdom
MÅL Forebygging fremfor reparasjon
Nye Drammen
• reduserer ulikheter i levekår og bidrar til en god oppvekst
• har en organisering som lykkes med samhandling mellom de ulike aktørene til barnets beste
• mobiliserer ressurser til forebyggende arbeid
• velger forebyggende tiltak og metoder med dokumentert effekt
• er pådriver for å skape et inkluderende, sosialt og aktivt liv for alle
• jobber aktivt for å sikre barn og unge en god oppvekst med mulighet for utfoldelse og mestring
• samarbeider aktivt med ideelle og frivillige organisasjoner, private kunst- og kulturaktører, næringsdrivende og andre offentlige instanser for å oppnå synergier i tjenesten
• får flere i arbeid
• samarbeider med frivillig sektor om inkludering av alle
• utvikler et godt omdømme gjennom at kommunen kan dokumentere resultater i tidlig-innsatsperspektivet
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