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Om Tilstandsrapporten 
Tilstandsrapporten er en kvalitetsmelding for området barnevern. Kommunens øverste politiske og 

administrative ledelse har det overordnete ansvaret for at barneverntjenesten forvaltes i tråd med 

gjeldende regelverk, og at tjenestene som ytes er forsvarlige. Tilstandsrapporten skal gi kommunens 

øverste ledelse bedre innsikt i tilstand, utvikling og problemstillinger knyttet til barneverntjenesten. 

Årlig tilstandsrapportering er en del av kommunens plikt til internkontroll av barneverntjenesten, 

regulert i kommunelovens § 25-1. Rapporten skal bidra til økt bevissthet om hva som er godt 

barnevern, herunder kunnskap om barneverntjenestens kapasitet og kompetanse, oppfyllelse av 

tidsfrister, tjenestens ressursbruk og samarbeidet med andre tjenester. Tilstandsrapporten baserer 

seg på data fra Barne-, ungdoms og familiedirektoratets barnevernmonitor 2020, samt tall fra 

tjenestens fagprogram Familia fra 2021. Alle rapporterte tall er kommunevise, på tross av 

vertskommunesamarbeid.  

Les mer om tilstandsrapport på Bufdirs nettsider: 

https://www.bufdir.no/Barnevern/Fagstotte/tilstandsrapportering/ 

 

1. Oppsummering  
14.juni 2021 vedtok Stortinget at Norge får ny barnevernlov fra 2023. Loven er en oppfølging av NOU 

2016:16 «Ny barnevernslov – Sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse» og en del av arbeidet 

med barnevernreformen, som startet i 2018.  

Med ny lov får kommunene et større ansvar for og større økonomisk byrde knyttet til barnevern. 

Loven legger økt vekt på forebygging og tidlig innsats. Kommunens «barneverneierrolle» 

tydeliggjøres, blant annet gjennom den årlige tilstandsrapporteringen fra barnevernstjenesten til 

kommunestyret. Fra 2022 kommer også et krav om at kommunestyret selv skal vedta en plan for 

kommunens forebyggende virksomhet for å hindre omsorgssvikt og atferdsvansker, jf. 

barnevernloven § 3-1.  

Endringene, og forventingene fra staten, er store. Dersom reformen skal lykkes, er det viktig at 

kommunene tenker på tvers av kommuner og fagfelt, da vi står ovenfor det som må beskrives som 

en oppvekstreform. Noen av endringene gjelder fra 2022, som krav til plan for kommunens 

forebyggende virksomhet for å hindre omsorgssvikt og atferdsvansker, mens de større økonomiske 

endringene i hovedsak gjelder fra 2023.   

2. Om barnevern 
Barneverntjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og 

utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid. Barneverntjenesten skal bidra til at 

barn og unge møtes med trygghet, kjærlighet og forståelse og at alle barn og unge får gode og trygge 

oppvekstsvilkår (jf. lov om barneverntjenester § 1-1).  

Barnevernloven som gjelder pr. 2021 er av 17.juli 1992. De siste årene har loven fått noen tilføyelser 

og endringer. Blant annet ble barnevernloven gjort til en rettighetslov fra 1.juli 2018. Det betyr at 

loven slår fast at:  

- alle barn og unge har krav på å få den hjelpen de trenger når vilkårene til hjelp etter 

loven er fylt.  

- alle barn har en selvstendig rett til å få tilstrekkelig og tilpasset informasjon og har rett til 

å fritt gi utrykk for sin mening. Barns rett til medvirkning skal være styrket. 

https://www.bufdir.no/Barnevern/Fagstotte/tilstandsrapportering/
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- det skal framgå i alle vurderinger og vedtak fra barneverntjenesten hva som er barnets 

synspunkt, hvilken vekt barnets meninger er tillagt og hvordan barneverntjenesten har 

vurdert hva som er barnets beste. 

- barn har krav på å bli møtt med trygghet, kjærlighet og forståelse.  

3. Presentasjon av virksomheten 
Øyer og Gausdal barneverntjeneste er fra 1.januar 2021 et vertskommunesamarbeid etter lov om 

kommuner og fylkeskommuner § 20-2. Alle tall fra Barnevernmonitoren og KOSTRA er imidlertid 

kommunevis og uavhengig av hvordan barnevernet er organisert.  

Den felles barneverntjenesten er organisert inn i enhet for familie og helse i Gausdal kommune. 

Tjenesten er organisert etter prinsippet om generalistmodell og har 11 fagstillinger, inkludert leder. 

Hovedarbeidsoppgaver er mottak av bekymringsmeldinger, undersøkelse av 

bekymringer/problemstillinger, endringsarbeid og hjelpetiltak i familier, samt oppfølging av 

fosterhjems- og institusjonsplasseringer, ettervern og veiledning til biologiske foreldre og 

fosterforeldre.  

 

Tjenesten har ingen spesialiserte team på hvert enkelt område, de ansatte jobber på alle deler av 

virkeområdet etter lov om barneverntjenester.  

Alle kommuner er pålagt etter lov å ha en døgnåpen vaktordning for barnevern. Øyer og Gausdal 

barneverntjeneste inngår i vaktordningen for Ringsaker interkommunale barnevernvakt. 

Barnevernvakta dekker akutte henvendelser utenom kontortid, det vil si kveld, natt og helg. Vakta 

kan også utføre aktuelle oppdrag på tilsyn, tilsyn ved samvær etc. ved behov, dersom de har ledig 

kapasitet. Rapport på hendelser og/eller melding blir sendt til barneverntjenesten første virkedag 

etter hendelsen. Den enkelte familie/barns bostedskommune bærer utgiftene til bruk av 

barnevernvakt etter fordeling ut fra folketall, samt reelle påløpte kostnader pr. sak.  

      3.1. Bemanning og kompetanse 
Barneverntjenesten i Øyer hadde i 2020 fem fagstillinger, derav en vakant stilling. 

Barneverntjenesten i Gausdal hadde seks fagstillinger i 2020, alle besatt.  

Alle fagstillinger er nå besatt av ansatte med 3-årig sosialfaglig bachelor, barnevernspedagog eller 

sosionom.  

I tillegg har mange av de ansatte videreutdanning og/eller etterutdanning, blant annet:  

- foreldreveiledningsprogrammet PMTO  

- videreutdanning i psykisk helse 

- bachelor i juss 

- videreutdanning i helserett 

- videreutdanning i familieterapi  

- videreutdanning i forebyggende arbeid for utsatte barn , unge og deres familier 

Kapasitetsmessig hadde begge barneverntjenester i 2020 noen utfordringer med utgangspunkt i økt 

saksmengde og vakanser. Pr. juni 2021 er saksmengde pr. saksbehandler på ca. 15 saker. Dette er 

maksgrensen på det som anbefales nasjonalt dersom det skal være tid og rom til kvalitet i 

barnevernsarbeidet. Med ekstra kjøretid og avstander, er dette innenfor det som må regnes som en 

overkommelig arbeidsbyrde. 

4. Aktivitet – hva måles barneverntjenesten på 
Som de fleste andre kommunale tjenester, blir barneverntjenesten sammenlignet med andre 

barneverntjenester som ligger i samme kommunegruppe (KOSTRA).  
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Statens helsetilsyn har det overordnede faglige tilsynet med barneverntjenestene nasjonalt. Det er 

imidlertid Statsforvalteren som er barneverntjenestens faglige rådgivende organ. Statsforvalteren 

fører også tilsyn med lovligheten av hvordan kommunens oppfyller sine plikter etter barnevernloven.  

Å måle kvalitet på en barneverntjeneste er ikke helt enkelt. Statens kontroll med 

barneverntjenestene skjer hovedsakelig via kvartalsvis og halvårlige rapporter til Statsforvalteren, 

samt årlig til Statistisk Sentralbyrå. Rapporteringen består av tall- og filuttrekk fra fagsystemet. På 

den måten får man en kvantitativ oversikt over produksjonen/lovligheten i tjenesten. Rapportene 

sier imidlertid ingenting om hvordan barn og familier opplever å motta hjelp fra oss.  

Videre følger en kortfattet, samlet oversikt over temaområdene barnevern rapporterer til 

Statsforvalteren på. Det er også kommentert på hvordan Øyer og Gausdal barneverntjeneste velger å 

utføre de ulike oppgavene. 

4.1 Bakgrunnsinformasjon/demografi 
I 2020 utgjorde barnegruppa i Øyer og Gausdal ca. 2060 barn og unge mellom 0-17 år, av en samlet 

befolkning på ca. 11 150. Barneverntjenesten har som sitt ansvar å gi tjenester til alle barn fra 0-17 

år, som til enhver tid oppholder seg i kommunen. I tillegg har ungdom krav på ettervern fram til fylte 

23 år (25 etter ny barnevernlov), dersom han/hun har tiltak fra barneverntjenesten ved fylte 18 år. 

4.2 Meldinger 
For at barneverntjenesten skal ha mulighet til å gi barn og unge riktig hjelp til rett tid, er vi avhengig 

av informasjon fra andre. Hvem som helst kan melde om bekymring for et barn til 

barneverntjenesten. Privatpersoner kan gi meldingen sin anonymt, enten muntlig eller skriftlig. 

Offentlig ansatte må gi bekymringsmeldinger skriftlig, og kan ikke være anonyme. Alle offentlig 

ansatte, samt en rekke yrkesutøvere med profesjonsbestemt taushetsplikt, har plikt til å gi 

opplysninger til barnevernet når de er bekymret for barn/unge lever under alvorlig omsorgssvikt eller 

har alvorlige atferdsvansker. Opplysningsplikten går foran taushetsplikten.   

Barneverntjenesten skal snarest, og senest innen en uke, gjennomgå innkomne meldinger og vurdere 

om meldingen skal følges opp med undersøkelse. Dersom meldingen ikke blir vurdert innen en uke, 

så får tjenesten fristbrudd. Ved henleggelse av melding, skal dette begrunnes faglig og skriftlig. 

Øyer/Gausdal har et eget mottaksteam som vurderer og gjennomgår alle innkomne 

bekymringsmeldinger forløpende. 

Innholdet i meldingene mottatt i 2020 omhandler i særlig grad bekymringer knyttet til 

foreldrekonflikter, psykisk uhelse, vold i nære relasjoner, samt rus- og atferdsproblematikk. 

 

Barneverntjenesten i Gausdal hadde også et revisjonstilsyn på meldinger til barnevernet. Revisjonen 

konkluderte med at det fortsatt er en del å hente på et godt samarbeid mellom barnevern og andre 

tjenester for å oppnå tillit mellom tjenester og tidlig innsats for utsatte barn og unge. Tjenestene har 

som mål å få til et enda nærere samarbeid framover med felles samarbeids-/temadager årlig. 

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

 Øyer Gausdal 

2020 26 59 

2019 35 52 

2018 38 50 

 

Pr. 30.06.21 hadde barneverntjenesten i Øyer og Gausdal mottatt 82 bekymringsmeldinger.  
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4.3 Undersøkelser 
Dersom det ut fra bekymringsmeldingen er rimelig grunn til å anta at det foreligger forhold som kan 

gi grunnlag for tiltak, så skal barneverntjenesten snarest undersøke saken. Undersøkelsen skal ikke 

gjøres mer omfattende enn formålet tilsier. Man kan ikke motsette seg at barneverntjenesten 

gjennomfører en undersøkelse. Undersøkelsen skal gjennomføres innen tre måneder. I særlige 

tilfeller kan fristen forlenges til seks måneder. Undersøkelser som ikke gjennomføres innen frist må 

begrunnes og det rapporteres til Statsforvalteren på det. Undersøkelsen avsluttes med vedtak om 

tiltak eller den henleggelses. Det kan være ulike grunner til at en undersøkelse blir henlagt;  

- barneverntjenesten er ikke bekymret for barnet det gjelder 

- barneverntjenesten er bekymret for barnet, men foreldre takker nei til videre hjelp  

- familien flytter ut av kommunen i løpet av undersøkelsen.  

Barneverntjenesten drar alltid på hjemmebesøk til den familien saken gjelder. Det ligger i 

barnevernloven § 4-3. 5.ledd at barneverntjenesten kan kreve å få snakke med barn(et) i enerom.  

I praksis vil dette bli vurdert av saksbehandler ut fra barnets alder, dets fungering og om det er en sak 

der foresatte og barn kan ha avvikende interesser. I så fall skal barn(et) få anledning til å gi sin 

mening uten sine foreldre til stede. Det blir ofte også innhentet utfyllende opplysninger om 

situasjonen til barn og foreldre fra skole, barnehage, politi eller andre. Det skal ikke hentes flere 

opplysninger enn som kreves for å opplyse saken tilstrekkelig. Undersøkelsen avsluttes formelt med 

en rapport der barneverntjenesten oppsummerer sin faglige vurdering av situasjonen. Rapporten gås 

igjennom med foreldre/foresatte, og med barnet dersom alder og modenhet tilsier det.  

 

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 sier noe om hvor stor andel av undersøkelsene som har tatt mer enn tre måneder å 

undersøke. Når undersøkelsen går ut over 3 måneder skal Statsforvalteren varsles om utvidelse av 

tidsbruk, det vil si når barneverntjenesten må benytte inntil seks måneder på saken. Fristbrudd kan si 

noe om en økning i antall meldinger, hvor komplisert saken er å utrede, eller det kan si noe om 

kapasitet på saksbehandling.  

I 2020 hadde Gausdal ni fristbrudd. Det vil si at tiden vi brukte på å undersøke saken ble utvidet fra 3 

til 6 måneder. Dette gir brudd på frist uansett hva som er årsak til utvidelse av tidsbruk. I disse 

tilfellene var årsakene sammensatt, men i hovedsak konsentrert rundt at ting tok lengre tid under 

den første koronaperioden, samt at språkbarrierer vanskeliggjorde gjennomføring av hjemmebesøk 

og kommunikasjon.  
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4.4 Tiltak 
Barneverntjenesten skal bidra til å gi det enkelte barn gode levekår og utviklingsmuligheter. Dette 

gjøres ved å sette inn ulike former for hjelpetiltak. Alle tiltak skal ha som formål å bidra til positiv 

endring hos barnet eller i familien, og er frivillige tiltak. Eksempler på frivillige hjelpetiltak kan være 

veiledning til foreldre, familierådslag, samarbeidsmøter med andre instanser, hybeloppfølging, 

frivillig plassering i fosterhjem, opphold i institusjon for foreldre/barn eller økonomisk hjelp til eks. 

gjennomføring av fritidsaktiviteter.  

 

Ved bruk av hjelpetiltak til barn og familier, er barneverntjenesten lovpålagt å ha en tidsavgrenset 

tiltaksplan. Barneverntjenesten skal følge nøye med på hvordan det går med barnet og foreldrene, og 

vurdere om hjelpen virker etter hensikten. Tiltaksplanen skal evalueres jevnlig i samarbeid med barn 

og foreldre. Det er svært viktig at barn, ungdom og deres foreldre får medvirke i egen sak.  

Alle barn med tiltak fra barneverntjenesten har krav på en tiltaksplan. I Øyer og Gausdal hadde alle 

barn som fikk tiltak fra barneverntjenesten en godkjent tiltaksplan, både for 2018, 2019 og 2020.  

 

Barneverntjenesten driver mange av hjelpetiltakene selv. Enkelte ganger kjøper vi tjenester fra andre 

når vi selv ikke har egnet kompetanse eller det er andre forhold som tilsier at en utenforstående 

veileder vil fungere best. Dette er særlig i saker med behov for foreldreveiledning.  

Vi vil framover prioritere å forbedre tilgang egne tiltak og utvikle nye lokaltilpassede tiltak. Dette 

ønsker vi å få til i samarbeid med både andre tjenester, og felles med andre kommuner. Vi har også 

fokus på kompetanseheving og veiledning av ansatte, for å holde oss oppdaterte på lovendringer og 

samfunnsutfordringer. Tjenesten har kompetanseplan for oppdateres årlig.  

De mest brukte formene for tiltak i barneverntjenestene i Øyer og Gausdal var i 2020 ulike former for 

foreldreveiledning og samarbeidsmøter, i tillegg til økonomiske tiltak og besøkshjem/avlastning.  

4.5 Fosterhjem 
Når barneverntjenesten/kommunen foreslår å overta omsorgen for et barn, så er det Fylkesnemnda 
for sosiale saker og barnevern som vedtar om barneverntjenesten får overta omsorgen. 
Barneverntjenesten blir da lovpålagt å utarbeide en omsorgsplan. Barneverntjenesten skal følge nøye 
med på hvordan det går med både barnet og foreldrene etter plassering. Omsorgsplanen skal vise 
hva som er målsettingen med plasseringen, og barneverntjenesten skal kontinuerlig vurdere hva som 
er til beste for barnet. Alle barn i fosterhjem skal få besøk av barneverntjenesten minimum 4 ganger i 
året.  

Fylkesnemnda vedtar også omfanget av samvær mellom foreldre og barn, og hvordan samværet skal 
foregå gjennom plasseringen. Barneverntjenesten kan utvide samvær mellom barn og foreldre, men 
ikke innskrenke det. Det er barneverntjenestens oppgave å legge til rette for at samværene blir så 
gode som mulig for barnet.  

Alle plasseringer er i utgangspunktet midlertidige. Barneverntjenesten er forpliktet til å følge med på 
situasjonen til foreldrene, og eventuelt hjelpe dem til å få omsorgen for barnet sitt tilbake.  

Med den nye barnevernloven blir barneverntjenesten pålagt å forsøke å finne et egnet fosterhjem i 
barnets slekt og nære nettverk. Målsettingen nasjonalt er at tre av fire barn (som må bo utenfor 
foreldrehjemmet) skal bo i slekt eller nære nettverk.  
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ØYER 
 

2019 2020 

Antall barn 0-17 år som bor 
utenfor hjemmet 

9 8 

Andel av fosterhjemstiltak i 
familie og nære nettverk 

*- *- 

Antall barn som mangler 
oppfølgingsbesøk 4 ganger pr. 
år.  

0 0 

*For få barn til at det fanges opp av statistikken 

GAUSDAL 
 

2019 2020 

Antall barn 0-17 år som bor 
utenfor hjemmet 

14 15 

Andel av fosterhjemstiltak i 
familie og nære nettverk 

41,2 % 30 % 

Antall barn som mangler 
oppfølgingsbesøk 4 ganger pr. 
år.  

0 1 

 

4.6 Ettervern 
Barneverntjenesten skal tilby ungdom (som har barnevernstiltak når de fyller 18 år) et tilbud om 
ettervern. Målet med ettervernet er å gi ungdommen hjelp og støtte på veien til voksenliv og 
selvstendighet. Aktuelle tiltak kan for eksempel være psykososial støtte, praktisk hjelp når det gjelder 
bolig, utdannelse og jobb. Oppfølging med personlig økonomi og sosialt nettverk. Ettervern skal 
hjelpe den unge til å mestre overgangen fra et liv med oppfølging av barneverntjenesten eller 
fosterfamilie/institusjon fram til en selvstendig tilværelse. 

I 2020 var de mest brukte tiltakene for ettervern bolig/hybel med tilsyn, veiledning/samtaler og 
økonomisk støtte til livsopphold for skoleungdom.  

      4.7. Økonomi   
Når det gjelder økonomi og tall for drift av tiltak (tiltak til barn som bor i egen familie og tiltak til barn 

som bor utenfor egen familie), så vil disse svinge fra år til år. Særlig vil kommuner som ikke har større 

mengde barnevernssaker kunne se endringer i prosentfordelinger som følge av enkelte saker.  

En plassering i institusjon vil eksempelvis kunne gi betydelig økonomisk byrde pr. sak og denne vil i 

seg selv kunne påvirke prosentfordelinger.  

Utgifter til saksbehandling vil også variere med behov for bistand til sakkyndige utredninger i 

enkeltsaker, behov for advokatbistand og antall saker som har vært til behandling i fylkesnemnd, 

tingrett og evt. lagmannsrett. Foreldre har lovfestet rett til å få sak om omsorgsovertakelse prøvd i 

flere rettsinstanser. De har også rett til å kunne ta opp sin sak til vurdering årlig. Barneverntjenesten 

følger opp saken kontinuerlig med det som er nødvendig av oppfølging og ny informasjon. Dette vil 

samlet drive kommunens utgifter til sakkyndige vurderinger og rettsbehandling.  

 

Andelen av utgifter som benyttes til saksbehandling vil påvirkes av både vakante stillinger og av type 

sak, dvs. utgiftsnivå i enkelte saker, som kommunen hadde siste år.  
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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 % * 

 
37,3 % 

 
33,2 % 

Andel av kommunens 
totale utgifter som brukes 
på barnevern 

 
 
3,1 % 

 
 
3,8 % 

 
 
3,5 % 

*vakant stilling hele 2020 

 

5. Utfordringsbildet 
Den nye barnevernloven ble vedtatt i Stortinget 14.juni 2021 og trer i kraft (fullt ut) i 2023. Samtidig 

er en del endringer vedtatt med virkning fra 2022. Dette gjelder blant annet: 

• kommunens ansvar for å fremme gode oppvekstsvilkår for barn og unge gjennom 

forebygging 

• krav til kommunen om å samordne sitt tjenestetilbud til barn og familier 

• at kommunestyre i hver kommune skal vedta en plan for kommunens forebyggende arbeid 

• barneverntjenestens anledning til å vedta utredning av omsorgssituasjonen til barn i alderen 

0 til 6 år i senter for foreldre og barn  

Barnevernreformen gir økt oppgave- og finansieringsansvar til kommunene på barnevernsområdet 

og skal styrke kommunenes forebyggende arbeid og tidlig innsats i hele oppvekstsektoren. 

Bakgrunnen for å flytte mer ansvar til kommunene, er kommunenes nærhet til familiene og innsikten 

i barnas og foreldrenes behov. Reformen regulerer først og fremst barnevernet, men målene i 

reformen nås gjennom endringer i hele oppvekstsektoren i kommunene.  

Samlet sett er den nye barnevernloven en reform som i realiteten en oppvekstreform. Kommunene 

blir avkrevd å tilrettelegge for tverrfaglig samhandling mellom ulike kommunale tjenester og nivåer 

og ta et langt større ansvar for forebyggende virksomhet og målretting av arbeidet gjennom plan.  

 

Mål med reformen er at:  

• Kommunene skal styrke arbeidet med tidlig innsats og forebygging  

• Hjelpen skal bli bedre tilpasset barn og familiers behov  

• Rettsikkerheten til barn og familier skal bli godt ivaretatt  

• Ressursbruken og oppgaveløsningen i barnevernet skal bli mer effektiv  

Endringene skal samlet sett gi et bedre barnevern, slik at flest mulig barn kan få tilpasset hjelp 

innenfor de ressursene barnevernet og kommunen til enhver tid disponerer. Endringene vil også gi 

kommunene sterkere intensiver til å jobbe forbyggende. Økt økonomisk ansvar vil bli kompensert 

gjennom en økning i rammetilskuddet.  

Vi vet at kommunene selv må stå for alle kostnader til fosterhjemsarbeidet, samt en langt større del 

av arbeidet knyttet til godkjenning, veiledning og oppfølging av fosterhjemmene. Egenandeler for 

bruk av institusjonsplasser øker med ca. 150%. Vi vet også at overføringer til kommunene heretter 

ikke vil bli øremerket og at standardiserte fordelingsnøkler vil bli i utregningen av overføringene.  
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Barnevernreformen byr på spennende muligheter når det gjelder samordning og samarbeid med 

andre tjenester. Samordning og samarbeid/samskaping må til dersom kommunene skal oppnå 

målsetningen med reformen; at utsatte barn og familier skal få riktig hjelp til riktig tid.  

Alle tjenestene som jobber med barn og familier har et selvstendig ansvar for å gi den hjelpen de er 

pliktige til etter eget regelverk. Et av barnevernets nasjonale kvalitetsmål er at innsatsen skal være 

samordnet og preget av kontinuitet. Samordning og samarbeid innebærer å koordinere «hvem gjør 

hva til hvilket tidspunkt», sørge for at de ulike tjenestene jobber mot samme mål og at nødvendig og 

tilstrekkelig informasjon deles mellom tjenestene for å hjelpe barnet best mulig.  

Barneverntjenesten samarbeider i stor grad med skoler, barnehager, forebyggende helsetjenester for 

barn og unge, PPT, helse- og omsorgtjenesten, og NAV. Vi samarbeider med disse både på individnivå 

og på systemnivå. På individnivå er samarbeid med andre tjenester hovedsakelig basert på samtykke 

fra dem det gjelder, og barneverntjenesten har en viktig koordinerende rolle i de fleste saker. På 

systemnivå samarbeider barneverntjenesten med andre tjenester etter flere ulike modeller, som 

BUT-team i Øyer og ungdomsteam i Gausdal.   

Med ny barnevernlov blir det lovfestet et krav om at kommunestyret skal vedta en plan for 

kommunens arbeid for å forebygge omsorgssvikt og atferdsproblemer. Dette vil være et viktig 

verktøy for å sikre forpliktelse til og systematisk innsats for å legge til rette for helhetlige tjenester til 

barn og unge. Planen skal inneholde en beskrivelse av overordnede mål og strategier for det 

helhetlige tjenestetilbudet, hvordan ansvaret skal fordeles mellom tjenestene, hvordan 

oppgaveløsningen skal organiseres og hvordan ulike tjenestene skal samarbeide.  

Barneverntjenesten og Øyer og Gausdal ser at både Øyer og Gausdal vil kunne profitere på et 

samarbeid rundt forebyggende virksomhet og planverk på tvers av de to kommunene.  

Les mer om barnevernreformen på regjeringens nettsider:  

Prop. 84 L (2019–2020) - regjeringen.no 

 

6. Innsatsområder og tiltak 
Med økte forventninger til norsk barnevern på mange områder, og nytt lovverk med nye krav, finnes 

det mange utfordringer i framtidens barnevernstjeneste som det kan være smart å stå sammen med 

flere om. Stikkord er økt kapasitet og kompetanse både barnevernfaglig, i ledelse og kvalitets- og 

internkontrollarbeid. Barnevernstjenestene i Øyer og Gausdal har vært sårbare når det gjelder 

kapasitet og kompetanse. En av hovedutfordringene til «nye» Øyer og Gausdal barneverntjeneste er 

å finne tid og ressurser til å drive den faglige utviklingen av tjenesten for å tilpasse oss endringene 

som kommer. Det tar også tid å finne felles kultur og arbeidsmetodikk, så enkelte tilpasninger på 

organisering og samkjøring vil måtte fortsette en tid framover.   

I møte med innbyggerne er det noen områder som er særlig utfordrende. Særlig gjelder dette å 

kunne tilby virksomme tiltak til familier med barn som har utfordringer knyttet til atferd. Få 

offentlige hjelpetiltak er tilgjengelige utenfor ordinær kontortid. Her blir løsningen ofte å kjøpe 

private tjenester når nødvendig. De siste årene har det også vært en økning i bekymringsmeldinger 

som omhandler vold i nære relasjoner og høye konfliktnivåer mellom foresatte. Dette er komplekse 

saker der det ofte er vanskelig å jobbe med positiv endring. Sakene krever store ressurser fra 

tjenesten, og kan ofte være en stor påkjenning for de ansatte.   

Dommene fra Den Europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) har ført til stor nasjonal, og 

internasjonal, oppmerksomhet rundt norsk barnevern. Nye avgjørelser fra Høyesterett etter EMD vil 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-84-l-20192020/id2698870/
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kreve at barneverntjenestene følger opp og støtter biologiske foreldre på en annen måte enn i dag. 

Dette er nødvendig for å følge opp barnets biologiske familie og gi dem økte muligheter for 

gjenforening med sitt barn. Her kan foreldres og barns behov komme i konflikt. EMD har satt Norge 

på kartet. Oppmerksomheten internasjonalt gjør feltet utfordrende, spennende, krevende og tidvis 

faglig utfordrende. 

Barneverntjenesten i Øyer og Gausdal er en tjeneste som strekker seg for å møte faglige krav og 

endringer i tiden. Vi blir inviterte inn til å delta i forskningsprosjekter og ulike samarbeider som kan 

påvirke feltet framover. Vi har ansatte som ønsker, og evner, å tilegne seg ny kunnskap og lærdom. 

Målet er å være en lærende organisasjon som følger opp verdigrunnlaget vårt: vi ønsker å være en 

tjeneste som har kjærlighet og omsorg «i veggene», og som er basert på tydelighet, trygghet og 

anerkjennelse. Det skal merkes i forholdet til brukerne våre, og oss imellom.  

 

 

 


