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STAVANGER AFTENBLAD      30. JANUAR 2016



IDA - «SVIKT I ALLE LEDD»

DET HANDLER 
OM LEDELSE

 Kommunen
 Bufetats inntak
 Bufetats institusjoner
 Privat institusjon
 Helseforetaket- BUP
 Fylkesmannen

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Vi har også IDA saken - denne saken skal være tema senere i dag så den tas ikke nå, men generelt over det hele handler det om ledelse.



4 BUFDIR / 7. nov 2017

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Ida saken er ikke enestående…..

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjjrsKrvePSAhVDWCwKHTMHDG4QjRwIBw&url=https://www.helsetilsynet.no/no/Publikasjoner/Rapport-fra-Helsetilsynet/Rapport-Helsetilsynet-2017/Bekymring-i-skuffen-Oppsummering-av-landsomfattende-tilsyn-i-2015-og-2016-med-barnevernets-arbeid-med-meldinger-og-tilbakemelding-til-den-som-har-meldt/&psig=AFQjCNGfWcSYcnUefrolJpDjM8j8pTJr_A&ust=1490044196593323


Prop. 73 L (2016-2017)
Endringer i barnevernloven

(barnevernsreform)
«Med økt ansvar vil kommunene få større handlingsrom og muligheter til å komme tidligere inn med rett 

hjelp til rett tid. Målet er bedre samhandling og færre omsorgsovertakelser. Kommunenes nærhet til 
innbyggerne skal gi et bedre og mer tilpasset tjenestetilbud, også på barnevernsområdet» 

Solveig Horne 17.mars 2016

• Finansiering av oppgaveoverføringer fra stat til kommune vil i utgangspunktet skje 
som rammeoverføringer fra Bufetat til kommunene, men det er i realiteten få 
oppgaver som foreslås overført i første omgang.

• Mer vesentlig er overføring av økt finansieringsansvar. Kommunenes egenandeler 
ved bruk av statlige tiltak vil øke. Refusjonsordningen for fosterhjem avvikles

• Trer tidligst i kraft 2020.

5

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Fosterhjem:Fortsatt bistandsplikt for BufetatFortsatt statlig ansvar for rekruttering og «grunnleggende» opplæringLovfesting av  kommunenes ansvar for først å vurdere slekt og nettverkAnsvar for generell veiledning overføres til kommunenFullt kommunalt finansieringsansvar for kommunale fosterhjem, refusjonsordningen fjernes«Spesialiserte fosterhjem» blir en lovfestet oppgave for staten, men uten bistandsplikt («kan»  tilby…)InstitusjonFortsatt bistandsplikt for Bufetat Kommunal valgfrihet innenfor plasser som Bufetat anser egnet for det aktuelle barnet (i realiteten en begrenset valgfrihet?)Kommunene velger institusjoner fra en liste over aktuelle plasseringssteder som utarbeides av Bufetats inntaksteamKommunene vil se prisforskjellene mellom institusjoner ved at de betaler egenandel (om lag 40 prosent) av tiltakets faktiske pris (full prisdifferensiering)Akuttplasseringer unntas fra ordningen med kommunal valgfrihetAkuttFortsatt bistandsplikt for Bufetat Akuttinstitusjoner unntas ordningen med kommunal valgfrihet og full prisdifferensiering Kommunal egenandel økes til om lag 40 prosent av gjennomsnittspris for akuttinstitusjon og om lag 60 prosent av utgiftene for beredskapshjemInnebærer ulik pris for beredskapshjem og akuttinstitusjonDet er ikke besluttet en frist og hvor lang den skal være, men indikerer at statlig betalingsansvar bør være minst seks månederSped og småbarnDepartementet forslår at utredning av sped- og småbarn blir en lovpålagt oppgave for statenReguleres ikke som statlig bistandsplikt,  men som et rammestyrt «kan-ansvar», dvs. at Bufetat gir tilbudet når etaten mener faglige vilkår er oppfylt og det er kapasitet og budsjettmessig rom Bufetat kan gi tilbud om utredning i Sentre for foreldre og barn (SFB) til barn under 6 år etter gitte kriterierUtredningen skal kunne gis enten døgnbasert eller hjemmebasert



STRATEGI FOR KOMPETANSESATSING 
LANSERT 31.10.
 Informasjon om alle 

satsingsområdene finner 
du på Bufdir.no

 https://www.bufdir.no/barne
vernskompetanse/

6 BUFDIR / 7. nov 2017

https://www.bufdir.no/barnevernskompetanse/


BUFDIR  /

Tema for å bedre kvalitet

1. Grunnutdanningene, kompetansekrav
2. Risikobasert oppfølging: statistikk og 

styringsinformasjon- til ledelsen
3. Kompetanse til tjenestene (kurs, videreutdanning, 

lederutdanning) 
4. Digitale løsninger, digitalisering av 

saksbehandlersystem
5. Organisering- akuttberedskap 

7. nov 2017 Dialogmøte fylkesmannen 2017



INNRETNING I 2017 - OG VIKTIGE 
SAMARBEIDSPARTER

Fylkesmennene

Kommunene/ Kommunenes 
Sentralforbund (KS)

Høgskolesektoren

7. nov 2017 Dialogmøte fylkesmannen 2017



BARNEVERNET I KOMMUNENE 

En tjeneste med risiko for svikt

Tromsø 11. januar 2017



• Utfordringer og risiko
• Bemanning og 

kompetanse
• Tiltaksapparat 
• Har barna det bra?
• Akuttberedskap

LEDEROPPMERKSOMHET  

11.januar 2017 Tromsø

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Sentralt at ledelsen ser på barneverntjenesten som et risikoområde for svikt.



ARBEID MED STATISTIKK OG 
STYRINGSINFORMASJON

 Bufdir vil årlig gi en statusbeskrivelse av situasjonen i barnevernet

 Styringsinformasjon for kommunene. Utvikling nasjonalt av verktøy for 
sammenligning, standardisering og automatisering.

• Halvårsrapportering
• Kostra
• Annen informasjon

 Lovfesting av kvalitetsgjennomgang
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Hovedmål:Gi en årlig statusbeskrivelse av situasjonen i barnevernet, inkludert en faglig analyse som beskriver kapasitet, kvalitet og ressurser i det kommunale barnevernet.Presentere direktoratets satsinger/hovedtiltak overfor det kommunale barnevernet.Presentere indikatorer på nasjonalt, fylkes- og kommunalt nivå. Hensikten er at kommunene enkelt skal kunne finne informasjon om egen kommune og videre sammenligne seg med andre kommuner, med gjennomsnittet for fylket og med gjennomsnittet for landet.KS er deltar i utvelgelse av kommuner i prosjektet.



Barn og unge med barnevernstiltak i eller utenfor hjemmet pr. 
1 000 barn 0-22 år. Ved utgangen av året
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Kilde: SSB Oppland har helt fra 2003 hatt en høyere andel barn med hjelpetiltak i hjemmet enn på nasjonalt nivå, og de senere årene også en noe høyere andel med plasseringstiltak. 



Fordeling av netto driftsutgifter knyttet til ulike 
barnevernsfunksjoner. 2016
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Kilde: SSB, KOSTRA-tall 2016Hovedinntrykket er at utgiftsfordelingen mellom barnevernsfunksjonene varierer betydelig mellom kommunene i Oppland. I fortolkningen av disse tallene er det svært viktig å huske på at det for mange kommuner er små tall som ligger til grunn, og dette kan gi inntrykk av store variasjoner når vi beregner andeler som her. Dette kan også gi store årlige variasjoner innad og mellom kommunene. Antall barn med barneverntiltak er oppgitt i parentes etter kommunenavnet



Andel barn med hjelpetiltak i hjemmet og barn som er plassert, 
for kommuner i Oppland. 2016
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Kilde: SSB, KOSTRA-tall 2016.På grunn av små tall er det ikke mulig å gjøre denne fordelingen for Lom og Etnedal, som har henholdsvis 16 og 17 barn med tiltak. Antall barn med tiltak er oppgitt i parentes etter kommunenavnet. Figuren viser fordelingen mellom tiltak i hjemmet og plasseringer, oppgitt i prosent. Den tar ikke hensyn til befolkningsstørrelse eller hvor mange barn som mottar barnevernstiltak.I kommuner hvor det bosettes mange enslige mindreårige flyktninger vil andelen barn som er plassert utenfor hjemmet være særlig høy.I fortolkningen av disse tallene er det svært viktig å huske på at det for mange kommuner er små tall som ligger til grunn, og dette kan gi inntrykk av store variasjoner når vi beregner andeler. Dette kan også gi store årlige variasjoner innad og mellom kommunene. 



KOMPETANSESATSINGEN 2018 - 2024

Kartlegging
- status og behov

Utdanningene
- retningslinjer 

Opplæring
- etterutdanning

Videreutdanninger
- utvikle tre nye

Master
- nasjonal plan

Læringsnettverk
- kommunale

Veiledningsteam
- utrede og etablere

Autorisasjon
- utredning

Utviklingsprosjekter
- stimuleringsmidler

Beslutningsstøtte
- digitale systemer

Kompetanse i utdanning Kompetanse i praksis

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Kompetansesatsingen for kommunalt barnevern inneholder en rekke ulike tiltak. Todelt fremstilling her – ulike innsatser som er rettet inn mot å skulle heve kompetansen gjennom utdanning og opplæring, og det er ulike tiltak rettet inn mot å heve kompetanse i tjenestene. Noen av tiltakene er allerede igangsatt, noen er i ferd med å igangsettes og noen tiltak  vil vi først igangsette i 2018. Litt kort om de ulike: Kartlegging – behovI dette arbeidet har vi gjennomført en kartlegging av barneverntjenestenes arbeidsoppgaver, og på bakgrunn av de beskrivelsene identifisert hvilken kompetanse tjenestene har behov for. I del to av dette arbeidet har vi sett nærmere på dagens utdanninger og på i hvilken grad de tilbyr den kompetansen som vi da har identifisert at tjenestene har behov for. Bred involveringsprosess og høringsrunde, og endelig rapport fra dette arbeidet vil foreligge i november. For oss er dette et sentralt grunnlagsdokument for den innretting vi gir også andre tiltak i satsingen som helhet.  Utdanningene – retningslinjerFlere offentlige utredninger har pekt på at innholdet i utdanningene er for lite tilpasset den kompetansen barnevernet trenger. Regjeringen har satt i gang et arbeid med å utvikle nye nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagsutdanningene, herunder sosionom og barnevernpedagogutdanningen. Retningslinjene som her skal utvikle skal beskrive formålet med utdanningene og forventet sluttkompetanse og dermed bidra til at utdanningene blir mer relevante for praksisfeltet. TjenestestøtteprogrammetTjenestestøtteprogrammet er et opplæringsprogram som vi fra oktober tilbyr utvalgte kommuner (i overkant av 40) i fem fylker. Dette er Nordland, Troms, N-Trøndelag, Møre og Romsdal og Østfold. Programmet er delt opp i ulike samlinger av til sammen 5 dagers varighet og en egne ledermoduler og omhandler temaer som undersøkelsesarbeid, beslutningsprosesser, hjelpetiltak, og vektlegger medvirkning, nettverksmobilisering og traumesensitivt tilnærming. VidereutdanningerPå bakgrunn av blant annet kompetansekartleggingsarbeidet, og gjennomføringen av et rådslag - vil vi veldig snart kunne lyse ut og anskaffe tre nye videreutdanningstilbud. Videreutdanningene vil ligge på masternivå, vil ligge på 30 studiepoeng og være klare for opptak våren 2018, med oppstart høstsemesteret neste år. Videreutdanningene følges opp med tilskuddsordning – slik at det vil bli mulig for tjenestene å prioritere å sende ansatte på videreutdanninger. Nasjonal plan for utdanningsløpDet skal igangsettes utredninger av hvilket læringsutbytte masterutdanninger innen barnevern bør gi og hvor mange studieplasser som trengs, og videre; hvordan utdanningene best bør innrettes, eksempelvis; som femårige profesjonsutdanninger og/eller toårige masterutdanninger som påbygning på bachelor? Samlet skal utredningene danne grunnlag for en nasjonal plan som skal gi retning for etablering av nye utdanninger innen barnevern. LæringsnettverkFor å legge til rette for kompetanseutvikling på lokalt nivå skal Fylkesmannen etablere kommunale læringsnettverk på tvers av kommuner i fylket. Læringsnettverkene skal blant annet sette i gang utviklingsprosjekter som omfatter flere kommuner, med utgangspunkt i nasjonale anbefalinger og lokale risiko- og tilstandsvurderinger og legge til rette for fagmiljøer på tvers av kommunegrensene som kan bistå med kollegaveiledning og gi støtte i arbeid med enkeltsaker. Nettverkene vil kunne søke om stimuleringsmidler fra fylkesmennene.  VeiledningsteamI løpet av 2018 vil vi etablere veiledningsteam som skal tilby bistand og lederstøtte til kommuner med risiko for svikt i tjenestene. Veiledningen skal være frivillig, og kunne etterspørres av kommuner. Formålet med veiledningen er å fremme bedre rutiner og arbeidsformer. Vi ser hen til Utdanningsdirektoratet som har en tilsvarende ordning rettet mot skoleledere og skoleeiere. AutorisasjonRegjeringen ønsker å stille tydeligere krav til kompetansen i barnevernet, og har bedt oss om å utrede dette nærmere samt vurdere autorisasjonsordning for ledere og ansatte i barnevernet. DialogmøterFor å styrke den kommunale forankringen av barneverntjenesten, skal det etableres møtearenaer mellom fylkesmannen, barnevernledelse og kommunens øverste ledelse. Møtene skal sikre informasjonsflyt og omforent forståelse for tilstand og kvalitet i egen barneverntjeneste.  KvalitetssystemVi er i gang med å utvikle et digitalt kvalitetssystem for det kommunale barnevernet. Kvalitetssystemet skal gi faglig støtte til barnevernstjenestenes saksbehandling, beslutningstaking og oppfølging av barn og familier. På denne måten skal systemet bidra til mer kvalitetssikret utøvelse av barnevernfaglig praksis, bedre dokumentasjon og mer enhetlig praksis i tjenestene. I samarbeid med flere kommuner vurderer vi hvordan kvalitetssystemet kan integreres i barnevernstjenestenes fagsystemer.  
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Kompetansesatsingen for kommunalt barnevern inneholder en rekke ulike tiltak. Todelt fremstilling her – ulike innsatser som er rettet inn mot å skulle heve kompetansen gjennom utdanning og opplæring, og det er ulike tiltak rettet inn mot å heve kompetanse i tjenestene. Noen av tiltakene er allerede igangsatt, noen er i ferd med å igangsettes og noen tiltak  vil vi først igangsette i 2018. Litt kort om de ulike: Kartlegging – behovI dette arbeidet har vi gjennomført en kartlegging av barneverntjenestenes arbeidsoppgaver, og på bakgrunn av de beskrivelsene identifisert hvilken kompetanse tjenestene har behov for. I del to av dette arbeidet har vi sett nærmere på dagens utdanninger og på i hvilken grad de tilbyr den kompetansen som vi da har identifisert at tjenestene har behov for. Bred involveringsprosess og høringsrunde, og endelig rapport fra dette arbeidet vil foreligge i november. For oss er dette et sentralt grunnlagsdokument for den innretting vi gir også andre tiltak i satsingen som helhet.  Utdanningene – retningslinjerFlere offentlige utredninger har pekt på at innholdet i utdanningene er for lite tilpasset den kompetansen barnevernet trenger. Regjeringen har satt i gang et arbeid med å utvikle nye nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagsutdanningene, herunder sosionom og barnevernpedagogutdanningen. Retningslinjene som her skal utvikle skal beskrive formålet med utdanningene og forventet sluttkompetanse og dermed bidra til at utdanningene blir mer relevante for praksisfeltet. TjenestestøtteprogrammetTjenestestøtteprogrammet er et opplæringsprogram som vi fra oktober tilbyr utvalgte kommuner (i overkant av 40) i fem fylker. Dette er Nordland, Troms, N-Trøndelag, Møre og Romsdal og Østfold. Programmet er delt opp i ulike samlinger av til sammen 5 dagers varighet og en egne ledermoduler og omhandler temaer som undersøkelsesarbeid, beslutningsprosesser, hjelpetiltak, og vektlegger medvirkning, nettverksmobilisering og traumesensitivt tilnærming. VidereutdanningerPå bakgrunn av blant annet kompetansekartleggingsarbeidet, og gjennomføringen av et rådslag - vil vi veldig snart kunne lyse ut og anskaffe tre nye videreutdanningstilbud. Videreutdanningene vil ligge på masternivå, vil ligge på 30 studiepoeng og være klare for opptak våren 2018, med oppstart høstsemesteret neste år. Videreutdanningene følges opp med tilskuddsordning – slik at det vil bli mulig for tjenestene å prioritere å sende ansatte på videreutdanninger. Nasjonal plan for utdanningsløpDet skal igangsettes utredninger av hvilket læringsutbytte masterutdanninger innen barnevern bør gi og hvor mange studieplasser som trengs, og videre; hvordan utdanningene best bør innrettes, eksempelvis; som femårige profesjonsutdanninger og/eller toårige masterutdanninger som påbygning på bachelor? Samlet skal utredningene danne grunnlag for en nasjonal plan som skal gi retning for etablering av nye utdanninger innen barnevern. LæringsnettverkFor å legge til rette for kompetanseutvikling på lokalt nivå skal Fylkesmannen etablere kommunale læringsnettverk på tvers av kommuner i fylket. Læringsnettverkene skal blant annet sette i gang utviklingsprosjekter som omfatter flere kommuner, med utgangspunkt i nasjonale anbefalinger og lokale risiko- og tilstandsvurderinger og legge til rette for fagmiljøer på tvers av kommunegrensene som kan bistå med kollegaveiledning og gi støtte i arbeid med enkeltsaker. Nettverkene vil kunne søke om stimuleringsmidler fra fylkesmennene.  VeiledningsteamI løpet av 2018 vil vi etablere veiledningsteam som skal tilby bistand og lederstøtte til kommuner med risiko for svikt i tjenestene. Veiledningen skal være frivillig, og kunne etterspørres av kommuner. Formålet med veiledningen er å fremme bedre rutiner og arbeidsformer. Vi ser hen til Utdanningsdirektoratet som har en tilsvarende ordning rettet mot skoleledere og skoleeiere. AutorisasjonRegjeringen ønsker å stille tydeligere krav til kompetansen i barnevernet, og har bedt oss om å utrede dette nærmere samt vurdere autorisasjonsordning for ledere og ansatte i barnevernet. DialogmøterFor å styrke den kommunale forankringen av barneverntjenesten, skal det etableres møtearenaer mellom fylkesmannen, barnevernledelse og kommunens øverste ledelse. Møtene skal sikre informasjonsflyt og omforent forståelse for tilstand og kvalitet i egen barneverntjeneste.  KvalitetssystemVi er i gang med å utvikle et digitalt kvalitetssystem for det kommunale barnevernet. Kvalitetssystemet skal gi faglig støtte til barnevernstjenestenes saksbehandling, beslutningstaking og oppfølging av barn og familier. På denne måten skal systemet bidra til mer kvalitetssikret utøvelse av barnevernfaglig praksis, bedre dokumentasjon og mer enhetlig praksis i tjenestene. I samarbeid med flere kommuner vurderer vi hvordan kvalitetssystemet kan integreres i barnevernstjenestenes fagsystemer.  
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Nasjonal konseptfase
Digitale innbyggertjenester og saksbehandlingsstøtte 
barnevern
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Videreutdanninger – 2018

 Videreutdanningene

• Relasjonsbygging og samarbeid med barn og familie
• Vurdering av barnets beste 
• Juss i  et barnevernfaglig perspektiv

• Barnevernsledelse, 
• Barnevernsfaglig veiledning 
• Barnevern i et minoritetsperspektiv 

Videreutdanningene:
 Skal rettes mot et større antall 

deltakere.
 Praksisnært.
 30 studiepoeng på masternivå.

Brukernavn
Presentasjonsnotater
De videreutdanningene som får støtte av staten i dag skal videreføres.Dette er tilbud om videreutdanninger innenfor: barnevernsledelse, barnevernsfaglig veiledning og barnevern i et minoritetsperspektiv Vi skal også etablere nye praksisrelevante videreutdanninger. Bevilgningen for videreutdanninger skal økes fra 14 til 32 millioner kroner i 2018. Midlene skal benyttes både til: nye studieplasser Og tilskudd til arbeidsgivere som har ansatte ute i videreutdanning. Videreutdanningene må inneha et sterkt innslag av ferdighetstrening og klinisk rettingUtdanningene skal gå gjennom ulike faser i en sakGjennomgående temaer skal være; juss, medvirkning og dokumentasjonDe temaene vi har gått ut med i en anskaffelse er:Tema 1: Vurderinger av barnets besteUlike perspektiver som belyser barnets beste: levekår, helse, minoritet-, marginalisering, barn og familiers egne synspunkter og andre tjenesters synspunkter.Hvordan vurderinger gjøres i praksis: fra innhenting (skriftlig, observasjon eller relasjon), vekting/analyse og til beslutning. Feilkilder underveis. Tema 2: Relasjonsbygging og samarbeid med barn og familieRelasjons- og tillitsbyggingKommunikasjon og samarbeid med barn og foreldre i krise/konfliktMakt- og rolleforståelse, sensitivitet overfor barnet og familiens situasjonDokumentasjon av samarbeid og synspunkterTema 3: Juss i et barnevernfaglig perspektivBarnevernets rolle i rettssystemet og forvaltningen. Rettssikkerhet.Beslutningsprosesser og påvirkning på barnevernet Rettskildelære og skriftliggjøring av barnevernfaglige vurderingerJuridiske problemstillinger for barneverntjenestenVidereutdanningene:Skal rettes mot et større antall deltakere.Praksisnært.30 studiepoeng på masternivå.
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AKUTTBEREDSKAP

Kravet til forsvarlige tjenester i 
barnevernloven tilsier at alle kommuner 
må ha tilstrekkelig og riktig kompetanse 

tilgjengelig utenfor vanlig kontortid. 

28. april 2017 Felles etatsstyringsmøte med fylkesmennene



AKUTTBEREDSKAP
 Barnevernlovens krav til forsvarlig organisering

Geografiske forhold tilsier at en barnevernvakt kan organiseres på 

forskjellige måter. Kommunene i noen fylker har allerede fått til gode 
ordninger.

 Fylkesmennene skal ha en råd- og pådriverfunksjon overfor 
kommunen.

 Kartlegging av akuttberedskapen i alle 
landets kommuner gjennomføres nå.

28. april 2017 Felles etatsstyringsmøte med fylkesmennene

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Generelt om akuttberedskapen er at det er for stor variasjon på praksis og kvalitet. Hva er det som møter barna?  Flere forhold tyder på at det er stor variasjon – både når det gjelder kompetanse, erfaring og «mengdetrening» på å håndtere disse sakene. Mangelfull samordning med andre instanser – her er det igangsatt arbeid som skal bidra til forbedringer. Kartlegging av akuttberedskapen i alle landets kommuner skal skje tidlig på året i 2017 – det har allerede vært avholdt møte vedrørende dette med alle fylkesmennene. De vi ha en råd- og pådriverfunksjon i gjennomføringen av dette arbeidet.Det skal også utarbeides en veiledere på akuttområdet.  Det arbeides nå med en veileder som skal klargjøre samarbeidet mellom politi og barnevern i saker som gjelder vold og seksuelle overgrep.



Nasjonal kartlegging av 
akuttberedskap

• Sendt ut til ledere ved alle landets 
barneverntjenester

• 239 av 293 respondenter avga svar
• En svarprosent på 81,6
• Hedmark: 10 av 13 tjenester avga svar

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Vi vil i det følgende presentere nærmere tall og data fra undersøkelsen. Kun sendt undersøkelse til ledere for tjenestene etter lister fra embetene. En tjeneste her kan dekke flere kommune – interkommunal barneverntjeneste. Kun ett svar pr tjeneste



Status på akuttberedskapen nasjonalt 
pr 5. mai 2017

Har din barneverntjeneste 
en formalisert 
akuttberedskap utenom 
ordinær arbeidstid?

52%

48%

0%

Ja

Nei

Vet ikke/Ikke aktuelt

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Totalt antall svar: 239.124 av kommunene har nå en formalisert akuttberedskap utenom arbeidstid. 114 har ikke dette. 1 kommune har svart vet ikke/ikke aktuelt – en bydel i Oslo som misforsto undersøkelsen.124 tjenester er det tallet vi vil forholde oss til videre når det er statistikk knyttet til allerede eksisterende akuttberedskaper.



Tjenester i Oppland med formalisert 
akuttberedskap utenom ordinær arbeidstid

2

15

0

Ja
Nei
Vet ikke/Ikke aktuelt

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Totalt har 17 kommuner svart. 2 kommuner har forsvarlig akuttberedskap.



VIDERE ARBEID
 Ambisjon- akuttberedskap i alle kommuner innen 

utgangen 2018!
 Fylkesmennene har oppdrag i tildelingsbrevet
 Direktoratet bistår med «dreiebok» – hvordan 

lage barnevernsvakt i distriktene?
 Nettverk

28. april 2017 Felles etatsstyringsmøte med fylkesmennene

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Generelt om akuttberedskapen er at det er for stor variasjon på praksis og kvalitet. Hva er det som møter barna?  Flere forhold tyder på at det er stor variasjon – både når det gjelder kompetanse, erfaring og «mengdetrening» på å håndtere disse sakene. Mangelfull samordning med andre instanser – her er det igangsatt arbeid som skal bidra til forbedringer. Kartlegging av akuttberedskapen i alle landets kommuner skal skje tidlig på året i 2017 – det har allerede vært avholdt møte vedrørende dette med alle fylkesmennene. De vi ha en råd- og pådriverfunksjon i gjennomføringen av dette arbeidet.Det skal også utarbeides en veiledere på akuttområdet.  Det arbeides nå med en veileder som skal klargjøre samarbeidet mellom politi og barnevern i saker som gjelder vold og seksuelle overgrep.



Private aktører i barnevernet

"Myndighetsutøvelse er utøvelse av det offentliges "høyhetsrett" 
overfor borgerne. Det offentlige kan utøve sin høyhetsrett til å 
pålegge borgerne plikter, gripe inn i deres rettigheter eller tildele dem 
goder. Også faktiske handlinger kan innebære myndighetsutøvelse. "

Brukernavn
Presentasjonsnotater
BarnevernlederfunksjonenEn hver vedtaksmyndighetBeslutning om å henlegge en undersøkelseGjennomføring av en undersøkelseBeslutning om å fremme en sak for fylkesnemndaOppfølgning og evaluering av hjelpetiltakRekruttering av fosterhjem i familie og nettverkValg og godkjenning av konkret fosterhjemVeiledning, oppfølgning og kontroll av fosterhjemOppfølging av barn under omsorgKreve politibistandStore deler av saksbehandlingen som foretas av barneverntjenesten er offentlig myndighetsutøvelse. BLD har bekreftet dette i brev av 20.10.2017.



ROLLEN TIL PRIVATE AKTØRER

 Det som ikke er myndighetsutøvelse 

 Myndighetsutøvelse - private aktører kan kun «bistå» 
• Myndighet kan ikke delegeres, overlate eller legges til en privat 

aktør. 
• Kan ikke gis et selvstendig ansvar for en oppgave 
• Alle beslutninger, vurderinger og avgjørelser må formelt og reelt 

sett må fattes av barneverntjenesten 
• Rutiner for systematisk oppfølgning av den private aktøren må på 

plass
• Oppfølgningen av den private aktøren må dokumenteres

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Hvilken rolle private aktører kan ha avhenger av om de skal gis en rolle innenfor det som er definert som myndighetsutøvelse eller ikke.Kun «bistå» innenfor det som er myndighetsutøvelse. Strenge krav til oppfølgning fra kommunen.



ANSVAR FOR LOVLIGHETEN I TJENESTENE

 Et lederansvar i kommunen

 Tilsyn fra Fylkesmannen

Fylkesmannens tilsynsansvar også omfatter kontroll med at 
barneverntjenesten ikke delegerer offentlig myndighetsutøvelse til private 
aktører.

Departementet vil understreke at det etter vårt syn ikke alltid vil være praktisk 
mulig for kommunen å ha den formen for styring og kontroll som er en 
forutsetning for lovlig å kunne benytte private til å bistå seg til å utføre 
oppgaver etter barnevernloven. I slike tilfeller kan barneverntjenesten ikke la 
seg bistå av private aktører innenfor områder som innebærer utøvelse av 
offentlig myndighet.

Brukernavn
Presentasjonsnotater
I brevet fra BLD så går man langt i å si at det i mange tilfeller ikke vil være praktisk mulig for kommunen å følge opp private aktører tett nok innen det som er myndighetsutøvelse. Derfor vil det heller ikke alltid være mulig å få bistand fra private til slike oppgaver.
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Spørsmål: «Nedenfor er det listet opp en rekke navn. Kan du for hvert av disse angi hvor godt eller dårlig inntrykk du har av
selskapet/organisasjonen? ( Svar utfra egen erfaringer og inntrykk, og hva du selv tror)». «Meget godt inntrykk» og «ganske godt
inntrykk» er samlet i «godt inntrykk». «Meget dårlig inntrykk» og «litt dårlig inntrykk» er samlet i «dårlig inntrykk».. Siste 
datainnsamling løp fra september 2015 til januar 2016 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Tillitten til barnevernet er ikke alltid slik det blir fremstilt i media –denne undersøkelsen fra 2015 viser at til tross for noen veldig eksponerte saker i media de senere årene er inntrykket i befolkningen til det norsk barnevern ganske godt!
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