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Barnevernet i Bærum

Tilbakeblikk med noen
betraktninger

Overordnede føringer og
forventninger fra engasjerte
oppdragsgivere

Kvalitet og tiltaksutvikling
Engasjerte og dyktige
medarbeidere

Seminar kommunestyret 1.10.21
Barnevernreformen
Mari Hagve, barnevernsjef i Bærum

Fundamentet for barneverntjenestens arbeid
Barnets beste
Det biologiske prinsipp
Minste inngreps prinsipp
Legalitetsprinsippet

Barneverntjenesten er en lovpålagt tjeneste, med rettighetsfestede tiltak til barn (og deres familier)
Alt barneverntjenestens arbeid følger av lov om barneverntjenester (dvs. er f.eks. ikke en støttetjeneste for andre tjenester/instanser)

Svikt

Svik

Mål for barnevernreformen
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
Kommunene skal styrke arbeidet med tidlig innsats og forebygging

Barnevernreformen kort oppsummert
Kommunene får et større ansvar for barnevernet, både faglig og økonomisk
o
o
o
o
o

Tydeliggjør barnevernets ansvar og oppgaver
Stiller krav til ledelse i barnevernet
Stiller krav til kommunens styring av barnevernet (barneverneierrollen - årlig tilstandsrapportering)
Stiller krav til øvrige tjenester/sektorer i kommunen mtp forebyggende tjenester og tilbud
Stiller krav til samarbeidet mellom sektorer og tjenester på oppvekstfeltet

Økt økonomisk ansvar for ordinære fosterhjem og høyere egenandeler for statlige barnevernstiltak
Økt faglig ansvar og oppgaver, blant annet gjennom helhetlig ansvar for oppfølging og veiledning av fosterhjem
Det skal fortsatt være en definert statlig andrelinjetjeneste (Bufetat)

NB. Forslag til endringer i ansvarsdelingen mellom stat og kommune på barnevernsområdet ble sendt på høring
våren 2016. Høringsnotatet inneholdt mer omfattende forslag om overføring av ansvar fra stat til kommune
sammenlignet med den endelige barnevernsreformen, som ble vedtatt av Stortinget våren 2017.
Endringene som følger av barnevernsreformen er heller ikke like omfattende som Forsøk med ny
ansvarsfordeling mellom stat og kommune i barnevernet.

Barnevern som del av kommunens helhetlige
tjenestetilbud til barn og familier
Tilbudet til barn og familier i
kommunen (inkl. tilbud og
tiltak fra andre enn
kommunale tjenester, f.eks.
spesialisthelsetjenesten,
Bufetat mv.)

Indikerte
tilbud/tiltak
(til få barn)

Selekterte tilbud/tiltak
(til noen barn)

Universelle tilbud/tiltak
(til alle barn)

Barnevernets målgrupper
(inkl. tiltak fra statlig
barnevern)

Vår tilnærming til reformen
(Fremholde) gjennomføring av kvalitets- og
tiltaksutvikling i barneverntjenesten
Økonomiske konsekvenser: En mer forebyggende
tjenesteprofil i barnevernet lønner seg både for barna
og kommuneøkonomien!
• Barnevernfaglige hjelpetiltak som virker er et bedre og mindre
kostnadsdrivende barnevern enn tvang og plasseringer
• Betyr mer spesialiserte barneverntiltak/flere ansatte, som holder
antallet kostnadsdrivende plasseringer nede (og den økonomiske
effektiviseringen kan dermed fremholde parallelt).

En oppvekstreform – betyr forebygging på flere nivåer
i kommunen og ansvar i flere sektorer, med
samhandling mellom disse

Omstilling i lovpålagt aktivitet 2014-2021
Politisk vedtatt redusert budsjettramme
244, 251 og 252 i perioden

Økning i nye meldinger, lovpålagte undersøkelser
og barn med rett til barneverntiltak

Ny finansieringsmodell
• Kommunene vil kompenseres for flere oppgaver og ny finansieringsmodell gjennom en økning i
rammetilskuddet
• Totalt en flytting av 2,1 mrd. fra staten til kommunene
o 1,7 mrd. for økte egenandeler av statlige tiltak
o 400 mill. for overføring av ansvar for hjelpetiltak, veiledning av fosterhjem og at refusjonsordningen
opphører

• Øremerkede stillinger (gjelder noen definerte stillinger som allerede finnes, fra en tidligere
nasjonal barnevernsatsing) innlemmes i kommunerammen etter delkostnadsnøkkel barnevern

Egenandeler barnevern

Sats 2021

Sats 2022

Endring i
kroner

Endring i
prosent

Institusjon

76 900

170000

93 100

121,07 %

Spesialiserte fosterhjem

36200

85000

48 800

134,81 %

Spesialiserte hjelpetiltak

18100

15000

-3 100

-17,13 %

Økonomiske konsekvenser Bærum
Politisk vedtatt redusert budsjettramme
244, 251 og 252 i perioden

Økning i nye meldinger, lovpålagte undersøkelser
og barn med rett til barneverntiltak

Foreløpige beregninger ny økonomisk modell:
• Mulig med ytterligere (kontrollert) effektivisering
• Styrket bemanning som ivaretar de nye oppgavene og
oppfølging av hjelpetiltak som alternativ til økning i
inngripende (og vesentlig mer kostnadsdrivende) plasseringer
• Avventer statsbudsjettet for endelige beregninger

Sammenheng
barnevernfaglig
tiltaksutvikling
og økonomi

Virksomhetsstyring og
internkontroll

Profesjonalitet i
barnevernets
forvaltningsansvar

Samarbeid og
samhandling på
oppvekstfeltet

Barneverneierrollen

Ledelse, kultur,
arbeidsmiljø

Forberedelsene til barnevernreformen:

Systematisk kvalitets- og tiltaksutvikling som strategi
i barneverntjenesten i Bærum siden 2016

Vårt samfunnsoppdrag er å sikre at barn og
unge som lever under forhold som kan skade
deres helse eller utvikling, får nødvendig
hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid.

Involverer barn
og familier og gir
dem innflytelse

God utnyttelse
av ressursene

Barnevernreformen
Fremtidig ny barnevernlov
Oppfølging av HR-dommer
HP 2021-2024/BØP

Virkningsfulle
tiltak

Kvalitetsutvikling
Strategi for
kvalitetsutvikling
til barnas beste
Trygg og
sikker hjelp

Tilgjengelige og
rettferdig fordelte
tiltak

Hjelp som er samordnet
og preget av kontinuitet
Kultur

Strategi for
kvalitetsutvikling

(Reformforberedelser)
Utvikling 2016-2020: Et mer forebyggende barnevern
• Økning i antall barn som kommer i kontakt med og mottar hjelp fra
barneverntjenesten – nå stabilisering
• En større og økende andel barn får hjelp i hjemmet, i form av
spesialiserte, virksomme barnevernfaglige hjelpetiltak (nå 90 prosent)
• Den største (og økende) andelen av barna som ikke kan bo hjemme, bor i
fosterhjem
• Over år stor nedgang, og nå svært få akutte plasseringer
(70 prosent nedgang siden 2015)
• Over år stor nedgang, og nå svært få ungdom bor i institusjon
• Høy og økende måloppnåelse for alle lovpålagte indikatorer

• Etablert systematisk samarbeid og samhandling med om lag 50 andre
kommunale, regionale og statlige instanser - både for å sikre helhet rundt
det enkelte barn og familie, og på systemnivå
• Gjennomført cirka 30 digitale «Bekymret for et barn?»-foredrag for
samarbeidende instanser så langt i 2021
• Er døgntilgjengelig med én dør inn

(Reformforberedelser) utvikling 2016-2020:
Alt henger sammen med alt…
• Høy utviklingstakt i kvalitetsutvikling og barnevernfaglig
tiltaksutvikling, også under pandemien
• Formaliserte samarbeidsavtaler med flere forsknings- og
kompetansemiljøer
• Tilstandsrapportering siden 2019 (lovpålagt siden 2021)

•
•
•
•

Nå lavt sykefravær
Nå lav turnover
Nå mange og høyt kvalifiserte søkere til stillinger
Ansatte med høy kompetanse; utdanning, erfaring, motivasjon

2021

Kvalitetsutvikling
for barnas beste

2020
2019
2018
2017

2016
•
•

•
•
•

Utarbeide og
implementere strategi
for kvalitetsutvikling
Utarbeide og
implementere
styringsmodell (inkl.
månedsrapport)
Utarbeide og
implementere
lederplattform
Møtestrukturer;
formål, innhold, roller
og forventninger
Utarbeide og
implementere
samarbeidsprogram
med eksterne

•

•

Utarbeide
barnevernfaglig
tiltaksprofil og
behovsanalyse for
tjenesten
Tiltaksutvikling:
o

o
o

•

o
o

Rolle- og
funksjonsbeskrivelser.
Prinsipper for eskalering.
Implementering
kvalitetssikringsmodell

Kvalitet i
undersøkelsesfasen

Faglig fundament og
etterlevelse:
o

•

•

«Én felles
barneverntjeneste»;
effektivisering
arbeidsprosesser,
kultur, samhandling,
overganger og
dimensjonering
Tiltaksutvikling:
o
o
o

•

Forvaltning:
o

•

Inngått
samarbeidsavtaler med
RBUP og NUBU om
tiltaksutvikling
MST CAN og FFT
Familieråd

•

•

o

•
•

Vurderinger og
beslutninger inn i alle
malverk og
dokumentasjon

ABC (6 mnd-2 år)
KOBA (skolestøtte)

Forvaltning:
o

o

o

•

•

Nye delegasjonsbestemmelser, inkl.
implementering
Oppbygning og
analyse av
vurderinger og
beslutninger
Forberedelser nytt
fagsystem
barnevernvakten

Tilstandsrapport til
kommunestyret

Gjennomføre
barnevernreform/
strategi for
kvalitetsutvikling
Faglig fundament og
etterlevelse:
o

o

•

•
•

Nettverksmetodikk og
familieråd, inkl. nytt
opplæringsopplegg.
Vold i nære relasjoner

•

PMTO (3-12 år)
Ferdigstille KOBA
(skolestøtte)

o

•

•

o

o

Oppfølging HRdommer
Implementering nytt
fagsystem
barnevernvakten
GDPR og Privacy
Shields i
evidensbaserte tiltak

•

Tilsyn under
samvær.
Oppfølging av
støttekontakter og
besøkshjem.

Implementere
samarbeidet med
Landsforeningen for
barnevernsbarn
Tiltaksutvikling:
o
o

Etablere samarbeid
med Landsforeningen
Forvaltning:
o

Gjennomføre
barnevernreform/
strategi for
kvalitetsutvikling
Faglig fundament og
etterlevelse:
o

Tiltaksutvikling:
o
o

Tiltaksutvikling:
o
o

KOBA (skolestøtte)
Brøsetmodellen
(VINR)
Døgntilgjengelig
barnevernvakt

Barnets stemme og
systematisk involvering
i alle saksfaser, inkl
malverk
Forvaltning:
o

o
o

Barnesamtalen
DCM
Ettervern
Nettverksmetodikk
og familieråd
Vold i nære
relasjoner

•

•

PMTO (3-12 år)
Kunnskapsgrunnlag
saker der barn lever
i familier med høy
konflikt

Forvaltning:
o

o
o

Oppfølging EM og
internkontrollplikt
botilbud EM
Digital
meldingsportal
Digibarnevern

Barnevernfaglig tiltaksprofil
og tiltaksutvikling

Kvalitetsutvikling
for barnas beste
Utdrag/eksempel:
BARNETS ALDER:

FOSTERLIV
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MÅLGRUPPER:
UTFORDRINGER KNYTTET TIL FORELDREFERDIGHETER
(BARNETS LIVSSITUASJON)
RUSVANSKER FORELDRE

FAMILIEVEILEDNING (AV FAMILIEVEILEDER)

FAMILIEVEILEDNING (AV FAMILIEVEILEDER) FAMILIEVEILEDNING AV FAMILIEVEILEDER)
MST-CAN

NETTVERKSMØTE

NETTVERKSMØTE

NETTVERKSMØTE

NETTVERKSMØTE

FAMILIERÅD (BUFETAT)
COS-P

MST-CAN

NETTVERKSMØTE

MST-CAN

MST-CAN

NETTVERKSMØTE

FAMILIERÅD (BUFETAT)

MST-CAN

MST-CAN

NETTVERKSMØTE

MST-CAN

MST-CAN

NETTVERKSMØTE

FAMILIERÅD (BUFETAT)

MST-CAN

MST-CAN

NETTVERKSMØTE

MST-CAN

MST-CAN

NETTVERKSMØTE

FAMILIERÅD (BUFETAT)

(PROGRAMMET STÅR SJELDENT ALENE I RISIKOFAMILIER)

MARTE MEO
ABC

MST-CAN

MARTE MEO

MARTE MEO

6 MND-2ÅR
KOBA: FORSTERKET SKOLESTØTTE (1-7 KLASSE)

HØYKONFLIKT
FAMILIEVEILEDNING (AV FAMILIEVEILEDER)
NETTVERKSMØTE

FAMILIEVEILEDNING (AV FAMILIEVEILEDER) FAMILIEVEILEDNING AV FAMILIEVEILEDER)

EGET HØYKONFLIKTPROGRAM UTVIKLET AV AVDELING TILTAK
(familieveiledning)
NETTVERKSMØTE
NETTVERKSMØTE
NETTVERKSMØTE

OMSORGSSVIKT

NETTVERKSMØTE

NETTVERKSMØTE

NETTVERKSMØTE

NETTVERKSMØTE

NETTVERKSMØTE

NETTVERKSMØTE

KOBA: FORSTERKET SKOLESTØTTE (1-7 KLASSE)
FAMILIEVEILEDNING (AV FAMILIEVEILEDER)

FAMILIEVEILEDNING (AV FAMILIEVEILEDER) FAMILIEVEILEDNING AV FAMILIEVEILEDER)

FAMILIERÅD (BUFETAT)
NETTVERKSMØTE

NETTVERKSMØTE
COS-P

NETTVERKSMØTE

FAMILIERÅD (BUFETAT)

FAMILIERÅD (BUFETAT)

NETTVERKSMØTE

NETTVERKSMØTE

NETTVERKSMØTE

NETTVERKSMØTE

NETTVERKSMØTE

NETTVERKSMØTE

MST-CAN

MST-CAN

MST-CAN

MST-CAN

MST-CAN

MST-CAN

MST-CAN

MST-CAN

MST-CAN

MST-CAN

FFT

FFT

FFT

FFT

FFT

FFT

FFT

FFT

(PROGRAMMET STÅR SJELDENT ALENE I RISIKOFAMILIER)

MARTE MEO
ABC

NETTVERKSMØTE

FAMILIERÅD (BUFETAT)

6 MND-2ÅR

MARTE MEO

MARTE MEO
MST-CAN

MST-CAN

MST-CAN

UTFORDRINGER KNYTTET TIL BARNETS UTVIKLING
(SYMPTOMER OG TEGN HOS BARNET)
UNGDOM MED ALVORLIGE ATFERDSVANSKER

NETTVERKSMØTE

NETTVERKSMØTE

FAMILIEVEILEDNING (AV FAMILIEVEILEDER)
MST (BUFETAT)
TFCO (BUFETAT)

NETTVERKSMØTE
MST (BUFETAT)

MST (BUFETAT)

TFCO (BUFETAT)

TFCO (BUFETAT)

KOBA: FORSTERKET SKOLESTØTTE (1-7 KLASSE)
RÅD OG VEILEDNING (AV BARNEVERNKONSULENT)
FAMILIERÅD (BUFETAT)

NETTVERKSMØTE

FAMILIEVEILEDNING (AV FAMILIEVEILEDER)

FAMILIERÅD (BUFETAT)
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Rapportering og dialog om resultat

Dialog og styringssignaler om mål, budsjett
og prioriteringer

Barneverneierrollen

Strategi for kvalitetsutvikling
Årlig rullering av
tiltaksplaner i strategien
+ tilstandsrapport til
politisk behandling

Styring

Planlegging

Styringsmodell i
barneverntjenesten

Flerårig strategi
(samfunnsoppdrag, mål og
innsatsområder)

Årlig virksomhetsplan med
styringskalender (inkl. årlig
tiltaksplan i strategien og
rollebeskrivelser)

Kvartalsvise ledersamtaler
og fagledersamtaler

Månedlig rapport til
barnevernsjef (strategi, aktivitet,
lovkrav, økonomi, og HR)

Gjennomføring

Halvårlig sakskalender for lederog personalmøter (og øvrig
gjennomgående møtestruktur i
tjenesten)

Stortinget
Budsjett

Regjeringen/statsråden

Helsetilsynet

Faglig ansvar

• Vedta lover
(barnevernloven, forvaltningsloven mv.)
• Bevilger rammene (statsbudsjettet)
• Kontroll med utøvende myndighet/regjeringen
• Sette politisk retning og arena for politisk debatt

Departementet
Faglig ansvar

Budsjett

Bufdir (direktoratet)

Statsforvalteren
Eieransvar
Faglig ansvar
Faglig råd
Tilsyn

Fagdirektoratsoppgaver

Kommuner
•

Domstolssystemet

Sentralenheten for
fylkesnemndene og
fylkesnemnder

Region
Nord
Region
Midt-Norge

Politisk ledelse/ordfører/
kommunestyre
(ev bystyre og byråd etc.)

Region
Vest

•

Administrativ ledelse/
kommunedirektør

Region
Sør

•

Barneverntjenesten/
barnevernleder

Region
Øst

Media
og sosiale medier

Brukerorganisasjoner
Forsknings- og
kompetansemiljøer
Utdanningsinstitusjoner
Osv.

Tillit kommer ikke av seg selv.

…og omdømme skapes av andre.

Status for gjennomføring av barnevernreformen vil fortsatt rapporteres årlig i
tilstandsrapporten, sammen med muntlig orientering, neste gang våren 2022

https://www.dagbladet.no/kultur/kan-ikke-lykkesalene/72623873
https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i
/L0V0mP/foreldre-maa-ikke-skremmes-fra-aasoeke-hjelp-mari-hagve
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/9OkwKp/
akutt-barnevern
https://www.aftenposten.no/norge/i/50OL21/hv
or-mange-timer-skal-moren-faa-vaere-sammenmed-emma-13-rundt-dette
https://www.aftenposten.no/norge/i/qLqqE1/tea
met-i-baerum-jobber-tett-med-familier-der-barner-utsatt-for-vold-og

Jeg har en privat liten kjepphest, og det er at ledelse i
offentlig sektor er en veldig undervurdert ting. Vi har en
tendens til å ville flytte på alle boksene, mens

sannheten er at... fordi det er mye mindre sexy å si at
egentlig, den største forskjellen i hva som fungerer og
hva som ikke fungerer kommer litt an på ledelse og
evnen til å bygge gode løsninger rundt seg.
- Statsminister Erna Solberg, under fremlegg av Barn og unge strategien 2021

Takk for oss!

