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HELSE VEST RHF 
 
 
NOTAT TIL STYRET 
 
 
HETLANDSTUNET UNGDOMSSENTER I TYSVÆR 
 
Bakgrunn 
 
Hetlandstunet Ungdomssenter ble opprettet i 1999. Institusjonen ble etablert på gamle 
Hetland barneskole i Tysvær kommune. Rogaland fylkeskommune inngikk en avtale med 
Tysvær kommune om tomt og bygning.  
 
Skolebygningen ble ombygget til fellesarealer, kontorer og noen ekstra rom for ungdommer 
(bl.a. for skjerming). Det ble bygget et nytt bygg for bodelen med plass til 5 ungdommer. 
 
Kjøp av eiendom og utbygging ble finansiert med midler fra opptrappingsplanen for psykisk 
helse. 
 
Driften av institusjonen ble også finansiert med midler fra opptrappingsplanen. I avtale med 
fylkeskommunen overtok Helse Vest ansvar for finansiering i 2002 i påvente av en avklaring 
av fremtidig organisering av fylkesbarnevernet. Siden dette dro ut har Helse Vest også dekket 
utgiftene i 2003. 
 
Det er imidlertid fra Helse Vest sin side understreket at det ikke er aktuelt å videreføre en slik 
løsning hvor Statens barnevern og familievern Region Vest driver institusjonen mens Helse 
Vest RHF finansierer driften. 
 
Det er på denne bakgrunn tatt initiativ til å komme frem til en løsning i samarbeid med 
Statens barnevern og familievern Region Vest. 
 
Kommentarer 
 
Når institusjonen ble etablert var barne- og ungdomspsykiatrien og barnevernet en del av 
fylkeskommunens helse- og sosialtjenester og underlagt samme ledelse. 
 
Rogaland fylkeskommune valgte å legge driften av disse døgnplassene i barnevernet for å 
styrke samarbeidet mellom barne- og ungdomspsykiatrien og barnevernet samtidig som 
barnevernet hadde mest erfaring med drift av institusjoner. 
 
Prosjektet har således vært et samarbeidsprosjekt mellom barne- og ungdomspsykiatrien og 
barnevernet. 
 
Barne- og ungdomspsykiatrien og det tidligere fylkesbarnevernet er nå organisert i 
henholdsvis helseforetak og det nye Statens barnevern og familievern og er ikke lenger under 
felles ledelse. Helse Vest RHF er imidlertid fortsatt ansvarlig for opptrappingsmidlene i 
psykiatrien og rapporterer årlig på disse midlene. 
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Det er ikke rimelig at Helse Vest RHF nytter opptrappingsmidler til finansiering av en 
institusjon hvor vi ikke har et eier- og driftsansvar eller som utfører oppgaver som ikke ligger 
i ”sørge for” ansvaret. Helse Vest RHF dekker i dag utgifter tilsvarende ca 9 mill. kr inklusiv 
to stillinger ved Helse Fonna som yter tjenester overfor institusjonen. 
 
Det kan tenkes følgende løsninger på dagens situasjon: 
 

1. Institusjonen drives og finansieres av barnevernet fra 2004. Helse Vest nytter midlene 
som frigjøres til tiltak i barne- og ungdomspsykiatrien. Det vil også komme barn i 
barneverntiltak til gode. 

 
2. Løsning nr 1 vil sette barnevernet i en vanskelig situasjon økonomisk særlig hvis dette 

gjennomføres fra 2004. For å møte dette problemet kan det avtales en overgangsfase 
på for eksempel på 3 år hvor barnevernet overtar hele finansieringen, dvs 1/3 i 2004, 
2/3 i 2005 og hele finansieringen i 2006. 

 
3. En annen løsning er at institusjonen defineres som et samarbeidsprosjekt og at det 

avtales en medfinansiering fra Helse Vest sin side begrunnet med at dette er ungdom 
som trenger bistand fra begge parter. En avtale må regulere tjenester/oppgaver og 
finansiering nærmere. 

 
4. Institusjonen drives og finansieres av Helse Vest RHF (Helse Fonna HF) som et tiltak 

innen barne- og ungdomspsykiatrien. Det betyr at Helse Vest overtar institusjonen og 
driver den i samsvar med det ansvaret Helse Vest har. 

 
Det er mest nærliggende at institusjonen eies og drives av barnevernet men at Helse-Fonna 
HF fortsatt yter tjenester overfor institusjonen fordi vi her også har felles målgrupper. I tråd 
med dette ble det skissert et forslag med en overgangsordning, jfr pkt 2 ovenfor, som ble 
forelagt Statens barnevern og familievern i møte 25.05.04. 
 
Statens barnevern og familievern sluttet seg her til prinsippene i forslaget men ba om at 
overgangsordningen/nedtrappingen startet fra 2005, dvs ble forskjøvet med ett år. Det ble 
begrunnet med den vanskelige situasjonen i dette oppstartsåret hvor de har overtatt et apparat 
men hadde liten innflytelse på både utforming og budsjett. 
 
Konklusjon 
 
Det anbefales på denne bakgrunn at Helse Vest RHF inngår avtale med Statens barnevern og 
familievern basert på følgende: 
 

1. Statens barnevern og familievern, Region Vest overtar 1/3 av Helse Vest RHF sine 
utgifter til Hetlandstunet Ungdomssenter i 2005, 2/3 av utgiftene i 2006 og hele 
finansieringsansvaret fra 2007. 

2. Helse Vest RHF og Statens barnevern og familievern, Region Vest, inngår avtale om 
at Helse Vest RHF yter faglig bistand med inntil 2 årsverk overfor Statens barnevern 
og familievern, Region Vest. 

3. Midlene som frigjøres nyttes til å styrke barne- og ungdomspsykiatrien i tråd med 
opptrappingsplan. 
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