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Lokalisering

• Utredningen sammen med Lillehammer – der 
Lillehammer var tenkt som vertskommune – falt 
sammen på grunn av kostnadene.

• Vi har gjennom deltakelse i Barnevernløftet, blitt 
klar over de store utfordringene spesielt de små 
kommunene står overfor.

• Gausdal tok derfor initiativ til en utredning 
sammen med Øyer – og inviterte til samarbeid 
med Gausdal som vertskommune.



Lov om barneverntjenester: 

§§ 1-1 og 2-1: Krav til å ha systemer som sikrer 
rett hjelp til rett tid for utsatte barn.

§ 1-4: Tjenester og tiltak etter denne loven skal 
være forsvarlige.

§ 1-5: Barn har rett til nødvendige tiltak etter 
loven når vilkårene for tiltaket er oppfylt.



Ledelse 
Barnevernloven § 2-1

Kommunen skal ha en barnevernleder med god 
faglig kompetanse på området. 

Forsvarlighetskravet innebærer strenge frister for 
håndtering av bekymringsmeldinger og iverksetting 
av tiltak. Barnevernet skal være tilgjengelig for barn 
og unge 24-7.



Konsekvens av lovverket:

• Felles barneverntjenesten må ha en faglig 
ansvarlig barnevernleder, jf. § 2-1, 4.ledd. 

• Det er kun barnevernleder som kan 
godkjenne kommunens myndighetsutøvelse 
etter lov om barneverntjenester. 

• Barnevernleder må derfor ha en 
stedfortreder for å dekke opp eget fravær.

• Barnevernleder og stedfortreder må ha god 
barnevernfaglig kompetanse, jf. 
Forsvarlighetskravet.



Organisering

Vertskommunesamarbeid etter kommuneloven 
§ 20-2:

Kommunestyret instruerer kommunedirektøren 
til å delegere myndighet til vertskommunen.

Kommuneloven § 13-1: Kommunedirektøren er 
leder av kommunens administrasjon.



Barnevernmonitoren

• Er siden rapporten ble skrevet oppdatert med 
tall for 2019. 



Bedre kvalitet

• Færre fristbrudd

• Flere muligheter for differensierte tiltak gir 
bedre mulighet for tilpasset hjelp – mer 
effektiv utnyttelse av ressurser

• Flere ansatte gir bedre fagstøtte og bredere 
kompetanse på enkeltområder, eks. 
undersøkelse

• Færre saker som meldes flere ganger



Nærhet til tjenestene

• Det må tilstrebes å følge opp det 
barneverntjenestene er gode på i dag. 

• Mulighet for å møte tjenesten i Øyer, både for 
innbyggere og kommunale tjenester

• Beholde og videreutvikle samarbeid med 
andre. 

• Tilstedeværelse på viktige arenaer prioriteres.

• Fokus på å veilede ift hvordan håndtere 
bekymring for barn og tidlig innsats. 



Effektivisering

• Digitale verktøy kan bidra, men er koster og 
må læres å ta i bruk. 

• Størst potensiale for effektivisering ligger i 
endring av arbeidsmetodikk. 

- Elektronisk arkivkjerne med SvarUT/INN 
effektivisering av saksbehandling/arkiv

- Elektronisk bekymringsmelding på «min side» 
(effektivisering og trygghet for melder)

- Bedre utnyttelse av eksisterende fagsystem? 



Økonomi

• Budsjett for den felles tjenesten drøftes i budsjettprosessen, 
samt vedtas av begge kommunestyrer, som for øvrige 
samarbeider. 

Da tar man stilling til nivået.

• Gausdal har økt rammen med kr 250.000 fra 2020, for å ha en 
buffer til å håndtere uforutsette utgifter for 
barnevernområdet. Om Øyer går inn med det samme, kan 
dette være oppstartmidler for den nye barneverntjenesten i 
2020. 

• Hva nivået for den nye felles barneverntjenesten skal være i 
2021, må de to kommunestyrene fastsette i forbindelse med 
budsjettet.



Tilskudd: 

• Kommunene har fått øremerket tilskudd til 
stillinger de siste 10 årene (ca.)

• Usikkert når dette går inn i ramme-
tilskuddet. 

• Det er fylkesmannen som vurderer hvor 
stort tilskudd hver kommune får ut. 

• Vurdering ut fra gitte kriterier (eks. antatt 
behov ihht meldinger og enslig mindreårige 
flyktninger bosatt i kommunen.)


