
Tilstandsrapport barnevern 2020/2021



Skal gi kommunestyret kunnskap om: 

• kvalitet i tjenestene

• at tjenestene som ytes er forsvarlige og tidsfrister overholdes

• kapasitet og kompetanse

• ressursbruk 

• samarbeid med andre tjenester

• at barnevernet forvaltes i tråd med gjeldende regelverk 

Del av internkontroll etter kommuneloven §25-1

Data er hentet fra:
- Barne-, ungdoms og familiedirektoratets barnevernmonitor 2020
- tjenestens fagprogram Familia 

- tall per kommune



Norsk barneverns målsetting:

Barnet i sentrum



Barnevern i Norge – de lange linjene
• 1896 Vergerådsloven 

• 1953 Lov om barnevern

• 1991 Norge ratifiserer barnekonvensjonen

• 1993 Lov om barneverntjenester 

• 2014 Grunnloven §104 endres ift. barns rett til 
medvirkning

• 2017 Vedtatt kvalitets- og strukturreform for 
barnevernet i Norge: Prop. 73 L (2016-2017)

• 2023 Ny barnevernlov trår i kraft 
(endringer iverksatt f.o.m 2018)



Overordna målsetting for reformen

• Flere barn skal få rett 
hjelp til rett tid 

• Tilbudet til barn og 
familier skal i større 
grad tilpasses lokale 
forhold

Bilde: Bufetat



Hva betyr reformen i praksis?

• Tidlig oppdaging av barn og 
familier i risiko

• Tidlig hjelp, før situasjonen 
blir så alvorlig at «tunge» 
tiltak blir nødvendig

• Økt mulighet for 
forebygging

• Bedre rettssikkerhet for 
barna og familiene

• Kommunene får sterke 
økonomiske insentiver for å 
prioritere forebygging 

Bilde: Bufetat



Kommunene får et økt ansvar

• Lovfestet plikt til å søke etter fosterhjem 
i barnets slekt og nære nettverk 

• Helhetlig ansvar for oppfølging og 
veiledning av fosterhjem 

• Økt finansieringsansvar – som i praksis 
betyr at øremerkede midler til 
barnevernet overføres til kommunenes 
frie inntekter

• Krav om årlig rapportering om 
barnevernet til kommunestyret

Bilde: Bufetat



Barnevernreformen – en oppvekstreform

• I dagens lov har 

barnevernstjenestens leder 

«ansvar for oppgaver etter 

denne loven». 

• Fra 2022: kommunens øverste 

politiske og administrative 

ledelse har det overordnede 

ansvaret for barnevernets tiltak 

• Kommuneledelsen skal kunne 

etterspørre nødvendig 

informasjon og sette i verk tiltak 

for at kommunen skal oppfylle 

lovpålagte oppgaver



Plan for forebygging

• Krav om at kommunestyret selv 

skal vedta en plan for 

kommunens arbeid for å 

forebygge omsorgssvikt og 

atferdsproblemer. 

• Et viktig verktøy for å sikre 

forpliktelse til og systematisk 

innsats for å legge til rette for 

helhetlige tjenester. 







Kvalitet 2020-2021

Bemanning og kompetanse

• 11 fagstillinger

• Ca. 15 saker (dvs. barn) per saksbehandler 

• Nasjonal «norm»: 15-16 saker

• Nye oppgaver fosterhjemsområdet fra 2022: 

ca. 8-10 saker per saksbehandler 



Nøkkeltall

Barn med bekymringsmelding i forhold til barne-
befolkning 0-17 år (2020) 

Øyer Gausdal

2020 26 59

2019 35 52

2018 38 50

Pr. 24.09.21 hadde barneverntjenesten i Øyer og 
Gausdal mottatt 103 bekymringsmeldinger i 2021. 



Antall undersøkelser i løpet av året, med antall fristbrudd. 

Gausdal 2018 2019 2020 

Antall undersøkelser 52 59 56 

Antall fristbrudd 5 2 9 

 

Øyer 2018 2019 2020 

Antall undersøkelser 47 39 34 

Antall fristbrudd 1 3 3 

 

• Fristbrudd generelt: 
-utvidelse fra 3 til 6 måneder gir fristbrudd, uansett årsak
- antall meldinger og undersøkelser
- hvor komplisert saken er å utrede
- kapasitet på saksbehandling

• Fristbrudd Gausdal 2020: 
- ekstra tidsbruk under første koronaperiode 
- språkbarrierer 

Undersøkelser



Økonomi 

2020 Øyer Gausdal Snitt for fylket

Utgifter pr. barn i 

barnevernet

199 276,- 162 716,- 144 335,-

Utgifter pr. barn som 

bor utenfor hjemmet 479 615,- 535 895,- 505 967,-

Andel av 

barnevernsutgiftene 

som går til 

saksbehandling

35,4 % *

*vakant stilling

37,3 % 33,2 %

Andel av kommunens 

totale utgifter som 

brukes på barnevern
3,1 % 3,8 % 3,5 %



Fra generalistmodell til behov for 
spesialisering:

• Mottaksteam for bekymringsmeldinger fra februar 
2021    

• Undersøkelse og tiltak - eget team er under utprøving 
fra høst 2021

• Fosterhjemsteam for å møte nye oppgaver fra 2022: 

- fosterhjem i barnets familie/nettverk
- godkjenning alle fosterhjem 
- veiledning alle fosterhjem 
- veiledning til biologiske foreldre ift. tilbakeføring 
- ettervern til fylte 25 år



Tiltak, behov for utvikling lokalt: 

• Følge opp plan for forebygging av omsorgssvikt og 
atferdsvansker (Bvl. § 3-1)

• Møte folk der de er, så tidlig som mulig

• Hindre at problemer utvikler seg

• Foreldreveiledning (PMTO, COS-P, PYK, ICDP, 
familieterapi osv. krever sertifisering) 
- alt passer ikke for alle… 
- lokale, tverrfaglige ambulante team?

Lettere å ta imot veiledning fra helsestasjon og/eller 
andre enn barneverntjenesten? 



Spørsmål? 

Takk for meg! 

Bilde: Bufetat



Statens ansvar:

Statens spesialiserte tilbud blir tydeliggjort i lov og via 
tjenestekataloger:

• Bufetat kan i særlige tilfeller tilby plass i spesialiserte 
fosterhjem

• Bufetat kan tilby utredning av sped- og småbarn
• Bufetat kan tilby spesialiserte hjelpetiltak der dette kan 

forhindre plassering utenfor hjemmet
• Bufetats tilbud av PMTO avvikles i takt med at 

kommunene bygger opp nødvendig kompetanse til å 
tilby PMTO eller tilsvarende hjelpetiltak





211196-regjeringens-
fosterhjemstrategi-
web.pdf

https://www.regjeringen.no/contentassets/13621d5368d04fdb840681663ae29e40/211196-regjeringens-fosterhjemstrategi-web.pdf


Hva har andre gjort: 




