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BARNEVERNSMELDING FOR RINGERIKE KOMMUNE  
 
Vedtak i Formannskapet: 
 
 

1. ”BARNEVERNSMELDING FOR RINGERIKE KOMMUNE” tas til orientering. 
 

2. Ringerike kommune fastlegger følgende føring for barneverntjenestens arbeid; 
 

Ringerike kommunes mål er å gi RETT HJELP TIL RETT TID. 
 

Ringerike kommune skal ha 
• Et barnevern som viser respekt og ydmykhet i møte med personer 
• Et åpent og samarbeidende barnevern 
• Et barnevern med godt omdømme og tillit i befolkningen 
• Et barnevern med fokus på å videreutvikle et godt tverrfaglig samarbeid 
• Et barnevern som sikrer barns rettssikkerhet, herunder: 
• Retten til å bli hørt,  
• Retten til å bli tatt med på avgjørelser  
• Retten til beskyttelse. 
• Et barnevern med et trygt, ivaretaende og utviklende arbeidsmiljø. 

3. Brukerundersøkelse bes gjennomført i tråd med Internkontrollforskriften. 
Resultatet gjøres kjent for hovedkomiteen (HOV). 

 
 
 

Behandling i Formannskapet 15.01.2013: 
 
Hovedkomiteens (HOV) innstilling: 
 
1.   ”BARNEVERNSMELDING FOR RINGERIKE KOMMUNE” tas til orientering. 
2.   Brukerundersøkelse bes gjennomført i tråd med Internkontrollforskriften. 
      Resultatet gjøres kjent for hovedkomiteen (HOV). 
 
Forslag fra ordfører til nytt punkt 2: 
 
Ringerike kommune fastlegger følgende føring for barneverntjenestens arbeid; 
 
Ringerike kommunes mål er å gi RETT HJELP TIL RETT TID. 
 
Ringerike kommune skal ha 

• Et barnevern som viser respekt og ydmykhet i møte med personer 



• Et åpent og samarbeidende barnevern 
• Et barnevern med godt omdømme og tillit i befolkningen 
• Et barnevern med fokus på å videreutvikle et godt tverrfaglig samarbeid 
• Et barnevern som sikrer barns rettssikkerhet, herunder: 
• Retten til å bli hørt,  
• Retten til å bli tatt med på avgjørelser  
• Retten til beskyttelse. 
• Et barnevern med et trygt, ivaretaende og utviklende arbeidsmiljø. 

 
Punktvis avstemming: 
 
Hovedkomiteens (HOV) innstilling i punkt 1 ble enstemmig vedtatt som punkt 1. 
Ordførers forslag ble enstemmig vedtatt som punkt 2. 
Hovedkomiteens (HOV) innstilling i punkt 2 ble enstemmig vedtatt som punkt 3. 
Dette som formannskapets innstilling til kommunestyret. 
 
 


