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Notat   

 
 

  
Til: Kommunestyret  

Fra: Kommunedirektøren ved  
Nina Rønningen Hjelmstad, leder Øyer og Gausdal barneverntjeneste 

           

Saknr. Arkivkode Dato 

20/2891-8 210 F47 16.02.2021 

 

NOTAT TIL KOMMUNESTYRET OM MELDINGER TIL BARNEVERNET OG 
KORONASITUASJONEN  
 
I forrige kommunestyremøte ble det reist spørsmål om Gausdal kommune ser noen endring i antall 
bekymringsmeldinger til barnevernet som følge av koronasituasjonen. 
 
Barneverntjenesten i Gausdal har de siste årene hatt en jevn tilmelding av saker.  
 
I 2020 fikk barneverntjenesten i Gausdal 64 meldinger. 50 av disse kom inn i perioden fra 1.april til 31. 
desember.  
 
I 2019 kom det inn 63 meldinger. 35 av disse i perioden fra 1. april til 31. desember. For 2018 var 
antall meldinger totalt 54 meldinger. 41 av disse kom i perioden fra april til og med desember.  
 
Tabellen under viser hvordan antall meldinger fra barnets foresatte, øvrig familie, 
helsestasjon/skolehelsetjeneste og barnehage fordelte seg i årene 2018-2020. Her må det tas 
forbehold om meldinger der andre kan ha meldt samme sak. Meldinger i aktiv sak (det vil si en sak 
som allerede er tilmeldt, undersøkt og/eller der barnet har tiltak), vil ikke nødvendigvis bli registrert 
som en ny melding, men som et brev i saken. Dette fører til at statistikken ikke nødvendigvis viser 
korrekt antall meldinger fra hver instans/melder.  
 

 2020 2019 2018 

Foresatte 10 2 4 

Barnets øvrige familie 6 6 0 

Helsestasjon/skolehelsetjeneste 5 2 7 

Barnehage  2 5 2 

 
Antall meldinger til barnevernet i 2020 er tilsvarende som i 2019. Det er i 2020 en liten dreining i 
retning av at flere saker kommer fra private meldere, samtidig som det kom noen færre meldinger fra 
offentlige meldere, enn i 2018 og 2019. Samtidig er det en liten tendens til at det i 2020 kom flere 
meldinger fra ulike meldere på samme barn. Det vil si at barneverntjenesten samlet sett fikk meldt 
bekymring for noen færre barn totalt i 2020 enn i 2018 og 2019.  Det er ikke mulig å konkludere på 
om dette skyldes normal variasjon eller de ekstraordinære forholdene i 2020.   


