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Situasjonsbeskrivelse for Bosettingstjenesten  

 

Bosettingstjenesten startet før jul 2017 en prosess angående omstilling og eventuell nedbemanning. 

Det ble satt ned en gruppe bestående av strategisk ledelse, enhetsledere og tillitsvalgte på 

arbeidsplassen. Denne gruppen startet med arbeidet sitt 08.12.17. I denne gruppen ble det besluttet 

at de to saksbehandlerne som er ansatt ved Bosettingstjenesten, med kontorlokaler ved Astafjord 

barneverntjeneste, skal flytte opp til Bosettingstjenesten. Dette er en prosess som er ferdig 

gjennomført 01.05.18. I sammenheng med denne prosessen ble det også bestemt at vi skal fortsette 

å bosette etter lov om barnevern, og at vedtaksmyndighet, på grunn av flere momenter, fortsatt skal 

ligge hos leder ved Astafjord barneverntjeneste. Dette skal evalueres i uke 38 (september 18).    

I 2018 var Salangen kommune i en slik posisjon at vi var den eneste kommunen med mindre enn 

5000 innbyggere som fikk bosette enslige mindreårige flyktninger, men bosettingstallet vårt stupte 

drastisk. Tidligere år har vi fått bosettingstall på mellom 10 og 15 ungdommer, mens vi i 2018 fikk et 

bosettingstall på 4. Pr. 26.04.18 har vi bosatt ėn av disse. Det sjekkes daglig for forespørsler fra IMDI,  

og det er også lagt inn beskjed om at vi har kapasitet til å ta i mot de 3 siste med en gang. I 

motsetning til avdeling Ung har avdeling Ordinær fått ett bosettingstall for 2018 på 6, og har pr. i dag 

bosatt 5. Vi har da én igjen å bosette. I den forbindelse har vi sagt at vi ønsker å bosette en familie på 

fire, noe som tilsier at vi blir å bosette 3 ekstra.  

I sammenheng med at vi fikk et mye lavere bosettingstall enn tidligere, tilsier dette at vi må ned på 

antall ansatte. Vi har startet denne prosessen, og hadde pr. 01.01.18  26,1 årsverk ansatt ved 

Bosettingstjenesten. Ut i fra de økonomiske rammene opp mot bosettingstall for 2018 må vi ned 

med 5,5 årsverk, noe som tilsier at vi pr. 01.09.18 blir en tjeneste med 20,6 årsverk.  

Pr. 26.04.18 er det 29 bosatte ungdommer (13 stykker under 18 år, og 16 stykker over 18 år), og 

23,73 årsverk ved Bosettingstjenesten. I løpet av 2018 er det 9 tidligere bosatte som har gjennomført 

vår fasemodell, og kommet til alder for utskriving. 4 er allerede skrevet ut, og 5 vil bli skrevet ut fra 

juni til og med november.  

Det er avgjørende, og nødvendig, for tjenesten i en omstillingsprosess å finne ut hvordan vil vi jobbe 

fremover. Hvordan kan vi gjøre ting mest mulig effektivt, samtidig som vi ivaretar ungdommene og 

de ansatte? Det må en gjennomgang av tjenestens rutiner og oppgavefordeling, både blant ledelse, 

ansatte, saksbehandlere og merkantil.  

 

 



Forslag ny bemanningsplan 01.09.2018 

 

Bosettingstjenesten avd. Ung:             
 

Vakttype M T O T F L S Time MT FAG Sum 

D21  07.45 - 15.15 1 1 1 1 1    7,5 37,5  37,5 

D22  08.00 - 15.15 1 1 1 1 1 1 1 7,25  50,75 50,75 

A28  10.00 - 20.00      1 1 10 20  20 

A30  12.00 - 22.00 1 1 1 1 1   10  50 50 

A21  15.00 - 22.00 1 1  1 1  1  1 1 7  49 49 

A22  15.00 - 22.30 1  1  1 1     1 7,5 37,5  37,5 

A31  15.00 - 01.00     1 1  10 20  20 

N21  22.15 - 08.15        1 1 1 1 1 1 1 10  70 70 

Timer til sammen denne avdelingen   115 219,75 334,75 

Årsverk bosettingstjenesten avd. Ung:    3,24 6,19 9,43 

 

Forsterket tiltak: 
Vakttype M T O T F L S Time MT FAG Sum 

D1    08.00 - 15.15 1  1  1  1  1  1 1 7,25  50,75 50,75 

A22  15.00 - 22.30 1   1   1   1   1   1  1  7,5 52,5  52,5 

N21  22.15 - 08.15 1 1 1 1 1 1  1  10  70 70 

Timer til sammen      173,2 

Årsverk forsterket tiltak:  1,4    3,4 4,88 

 

Bosettingstjenesten avd. Ordinær: 
Vakttype M T O T F L S Time   Sum 

Fagleder 100% 1  1  1  1  1    7,5  37,5 1 år 

Miljø  50% 1x 1      1          7,5   0,5 år 

Årsverk bosettingstjenesten avd. Ordinær:    1,5 

 



Leder/merkantil: 
Vakttype M T O T F L S   FAG Sum 

Leder  100% 1  1  1  1  1       1 åv 

Fagleder 50% 1   1       1x           0,5 åv 

Merkantil 100% 1 1 1 1 1        1 år 

Saksbeh. 200% 2 2 2 2 2      2 år 

Årsverk leder/merkantil:    4,5 

 

Avd. Ung (m/forst.):   14,3 årsverk 

Leder/merk.:    4,5 årsverk 

Ordinær:    1,5 årsverk 

Ung i norge:    0,3 årsverk 

----------------------------------------- 

Tilsammen:                 20,6 årsverk 

======================== 

Oversikt over ansatte pr. 01.09.18: 

Miljøterapeuter: 
Terapeut 100%  

Terapeut 100%  

Terapeut (Resterende del av fagansvarligstilling) 50%  

Terapeut 100%  

Terapeut 100%  

Vakant (til 31.08.18) 100%  

---------------------------------- 

Før nedbemanning 650 % (ned til 4,5 årsverk jfr. forslag bemanningsplan) 

 

Fagarbeidere/ assistenter: 
Assistent 100% 

Assistent 100%  

Assistent 100% 

Fagarbeider 30% (ung i Norge)  

Fagarbeider 100% 

Fagarbeider 60% 

Fagarbeider 90%   

Assistent 100% 

Assistent 100% 

Assistent 100% 

Assistent 100% 

Assistent 22,6% 

--------------- 

Før nedbemanning 10,13 årsverk (ned til 9,9 årsverk jfr. forslag til bemanningsplan) 



-------------- 

+ 200% forsterk natt (tilkallingsvikarer) 

-------------------------------------- 

Før nedbemanning 1300 % (dette må da ned til ca .9,9 årsverk fra 01.09.18 jfr. forslag til 

bemanningsplan) 

Merkantil/ leder/ saksbehandler: 
Leder 100% 

Fagansvarlig 50% 

Merkantil 100% 

Saksbehandler 100% 

Saksbehandler 100% 

------------------------------------- 

Før nedbemanning 510 % (ned til 4,5 årsverk, jfr. forslag til bemanningsplan) 

Ordinær: 
Terapeut: 100% 

Fagarbeider: 50% 

----------------------------------- 

= 150 % (samme som i dag) 

Den foreslåtte bemanningsplanen legger føringer for en grunnbemanning på et minimumsnivå. Vi 

sitter igjen med 20,6 årsverk. 

 

Litt informasjon om ungdomsgruppen ved Bosettingstjenesten pr. i dag    

Som bemanningsplanen viser har vi en ungdom på forsterket tiltak som har oppfølging av eget team 

24/7. Denne ungdommen ble det søkt midler for før jul 2017, og det er enda ikke kommet svar på 

denne søknaden. I forbindelse med dette tiltaket har det vært tett oppfølging, og ofte evaluering av 

tiltaket. Det vi dessverre ser er at vi som tjeneste ikke klarer å hjelpe ungdommen ut i fra våre 

ressurser, og hans utfordringer. Det er derfor satt i gang en ny vurdering, der vi tenker at 

ungdommen bør institusjonsplasseres. Her er det selvfølgelig et økonomisk bilde som må sees på, 

men vi tenker det er svært viktig opp mot ungdommens alder, og situasjon, at han får den hjelpen 

han trenger.  

Det ble også etter jul 2018 søkt midler i forbindelse med tenkt tiltak rundt en  annen ungdom som 

har flere utfordringer, som vi har kartlagt. En ungdom som krever en del, både i form av oppfølging 

og personal. Her har vi fått svar på søknaden, angående ekstra midler,  at det kan forventes 6 

måneders behandlingstid. Bosettingstjenesten ser det som utfordrende å kunne gi ungdommen det 

han trenger, når vi må nedbemanne i den grad som er nødvendig opp mot vår økonomiske ramme i 

forbindelse med bosettingstallene for 2018.  

Opp mot våre andre ungdommer er det  to til som er på forsterket tiltak i forbindelse med 

utfordringer innen psykisk helse, rus, skole etc. Generelt i ungdomsgruppen ser vi et økende bruk av 

narkotiske midler, og jobber tett sammen med politiet angående dette tema, og skal inn med enda 

mer opplæring/kursing til de ansatte.  

Som konstituert enhetsleder ved Bosettingstjenesten ser jeg selvfølgelig at vi må ned på 

bemanningen ut i fra et lavere bosettingstall, men vi må også ta vare på de ansatte, og kunne gi 

ungdommene våre forsvarlig oppfølging og veiledning.  I den forbindelse ber jeg kommunen vurdere 

muligheten å kunne beholde de ansatte som pr. i dag jobber dag/kveld i tiltaket, som tidligere omtalt 



i dokumentet, dersom vi skulle få institusjonsplassert ungdom. Dette sett i sammenheng med de 

utfordringene vi ser vi har i ungdomsgruppen pr. nå. 

Videre har vi forslag på hvordan øke inntektene til Bosettingstjenesten: 

- Ta i mot flere bosettinger på Ordinær avdeling  

- Overføre noen av de ansatte til avd. Ordinær, slik at vi kan følge opp flere familier, og gi dem 

nødvendig veiledning og bistand, for på best mulig måte skaffe kunnskap om boevne i norsk 

samfunn. Dette også med bakgrunn i at ingen ansatte har spesifisert ansettelsesavdeling i sin 

arbeidsavtale. 

- I tillegg vil vi kunne ivareta/bedre flere av oppgavene som fagleder Stein-Rune Skare refererer til i 

eget dokument for sin avdeling.  

Dette er litt av hvordan situasjonen på Bosettingstjenesten er pr. dags dato. Det er mye som må tas 

tak i, en del utfordringer, samt utvikle Bosettingstjenesten, og det rykte Salangen kommune har 

innenfor bosettingsfeltet, enda mer. Ved spørsmål, eller annet, ta kontakt med konstituert 

enhetsleder Tonje-Helen Gundersen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salangen kommune                   Faktura adresse 

Bosettingstjenesten  Mob: 97180764/        Bosettingstjenesten avd Ung 



Salangen kommune  95853935         PB 84  

Kongsveien 47                    9358 Tennevoll   

      

Org nr: 961416388           E-post: tonje-helen.gundersen@salangen.kommune.no  

 


