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Trysil kommune avvikler avdeling for enslige mindreårige i sin nåværende administrative form fra
01.01.2020.
Den gjenværende tjenesten legges under avdeling for barnevern.
De øvrige tiltak rapporten foreslår for EM- avdelingen godkjennes.
Ordningen evalueres administrativt i løpet av første halvår 2020.
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Bakgrunn
Fremtiden for Avdelingen for enslige mindreårige er etter vedtak i budsjett-2019 utredet og det foreligger
en oppdatert rapport per medio august 2019 fra en arbeidsgruppe nedsatt i sektoren for helse, omsorg
og sosial. Den er vedlagt saksfremlegget.
Bakgrunn for rapporten er det manglende tilfang av denne gruppen av flyktninger som er blitt tildelt Trysil
kommune. Det var kapasitet til 10-12 brukere. Man har 10 brukere i 2019 (med refusjon betalt for hele
året), dette reduseres til 4 brukere for 2020 og kun 1 bruker for 2021.
Med dette bakteppet analyserer rapporten både bruker-perspektivet, det økonomiske grunnlaget og
personalsituasjonen inkl. bevaring av kompetanse.

Vurdering
Det er ved fremlegg av rapporten ansatte tilsvarende 2,5 årsverk igjen i avdelingen per 1. september
2019 mot de 9,5 som opprinnelig var ansatt der. Denne reduksjonen har skjedd naturlig og det har ikke
vært nødvendig med en formell nedbemanningsprosess. Ansatte har vært kontinuerlig informert og
konsultert. Barnevernsleder Holmseth har vært påtatt seg avdelingslederansvaret etter avdelingsleder
sluttet i vår.
Arbeidsgruppen foreslår som et hovedpoeng at når EM-avdelingen nå foreslås nedlagt som egen
administrativ avdeling, legges den resterende tjenesteyting inn i tiltaksdelen i barneverntjenesten. Det er
jo også slik at enhver bruker i den eksisterende avdeling har tjenestegrunnlag i et opprinnelig
barneverns-vedtak. Omorganiseringen vurderes hensiktsmessig både her og nå, og i et lengre
perspektiv, ved at man da unngår nye omorganiseringer og at man også faktisk tar vare på
kompetansen og derved ruster barneverntjenesten videre med tanke på den nye barnevernreformen
som skal komme i 2021/22.
Arbeidsgruppen vurderer nå at det med en turnus på totalt 3 årsverk er mulig å opprettholde et forsvarlig
godt tilbud for de gjenværende 4 brukere, samt ettervern av de som akkurat har flyttet ut. Med en turnus
der personell er tilgjengelig noen helger, opprettholdes også muligheten for felles aktiviteter på helg.
I tillegg til de ovennevnte 2,5 årsverk blir det da et vikariat ut 2019 i 0,5 årsverk.
Ved denne organisering vil man kunne utnytte og ikke minst beholde kompetansen hos de gjenværende
ansatte, og de vil ha et godt fagmiljø. De vil da høre under avdelingsleder i barnevern. De ansatte vil
jobbe som hybelveiledere primært for de enslige mindreårige, sekundært for barnevern. Det vil da være
en ansatt som blir konstituert som fagleder og som må ivareta den faglige delen av tilbudet til de enslige
mindreårige. Vi har i vår utredning lagt vekt på å ivareta forpliktelsene Trysil kommune har overfor de
enslige mindreårige
Det blir da tidligst en videre omorganisering av stillinger per 01.08.2020, hvor arbeidsgruppen foreslår å
omorganisere inntil 1,5 årsverk, da det da vil være kun en mindreårig igjen i «EM avdelingen». Denne
brukeren går ut av ordningen ultimo juli 2021, hvor da det siste årsverk (evt. 1,5) omorganiseres fra
01.08.2021. Det er også vurdert og foreslått at det blir en kompensasjon i barnevernet med
saksbehandler/merkantil i 60% og stedfortrederfunksjon for avdelingsleder ut 2020 på grunn av
avdelingsleders økte arbeidsoppgaver. EM-avdelingen som administrativ avdeling (personell- og
økonomi-oppfølging m.m.) foreslås da nedlagt fra 01.01.2020. Det er det naturlige tidspunkt fra et
budsjett- og ledelses-synspunkt.
På boligsiden vil den kommunale boligen Lundevegen 10 og den leide boligen i Liavegen 39 begge sies
opp da de 4 gjenværende mindreårige tilbys hybler. Da barnevernet nå har fått noe romsligere lokaler på
Skredderbakken, vil man få en personalbase der og den kan også til en viss grad benyttes av brukere,
som vil ha behov for voksenkontakt utover hybelveiledningen. Der er både plass til kontorer og fellesrom
for de ansatte fra EM samt andre ungdommer der har behov for mer oppfølging og ettervern.
Som det fremgår på side 10 i rapporten, vil de anbefalte tiltak på personal og i forhold til boligtilbud gi en
forventet reduksjon i utgifter på budsjettet i 2019. Etter at rapporten ble ferdig har IMDI også innvilget
ytterligere kr. 350.000,- i «tilskudd 2» slik at utgiftssiden blir redusert med totalt kr. 2.109.000. (opp fra kr.

1.759.100, siste rad i tabellen side 10). Dette beløpet går, som tidligere meddelt hovedutvalget, i
betydelig grad til å «oppfylle» det budsjett-tiltak som, vel optimistisk i sin tid, ble lagt inn som inntekt fra
de 2 nye brukere vi ikke fikk (tiltaksbeløpet er på 2,8 mill), og vil bidra til å bringe total-budsjettet for EMavdelingen i balanse.
I forhold til inntekter kommunen får for enslige mindreårige, vil også 2020 og 2021 kunne gi et visst
overskudd, vurdert mot de årlige utgifter. Lønnsutgiftene blir eventuelt mindre enn antatt i 2020, siden
tillegg for kveld og natt spesielt, vil være redusert til et minimum med grunnlag i ny turnus. I 2019 vet
man at utgiftsreduksjonen vil bli ca. rundt den summen som er nevnt i rapporten.
Siden utviklingen med naturlig avgang gjennom 2019 har vært slik den er, og siden linjeledelsen
kontinuerlig har ivaretatt informasjon og involvering av ansatte, og siden de gjenværende ansatte
fortsetter i sitt virke med brukerne i 2020, har man ikke funnet det nødvendig med formelle analyser av
arbeidsmiljøet og egen AMU-sak i forbindelse med disse endringer.
Rapporten er drøftet med hovedtillitsvalgte, som også har deltatt så vel i styringsgruppe som
arbeidsgruppe. De gir sin tilslutning, med en anbefaling om at det foretas en administrativ evaluering i
løpet av første halvår 2020.
Konklusjon
Konklusjon:
Trysil kommune avvikler avdeling for enslige mindreårige i sin nåværende administrative forrm fra
01.01.2020.
Den gjenværende tjenesten legges under avdeling for barnevern.
De øvrige tiltak rapporten foreslår for EM- avdelingen godkjennes.
Ordningen evalueres administrativt i løpet av første halvår 2020.

