
Oppvekstreformen i kommunene



Den nye barnevernreformen

Barnevernreformen gjelder ikke bare for barneverntjenesten, 
men vil påvirke kommunenes helhetlige arbeide for 
Tidlig innsats overfor barn og familier..

Det er en oppvekstreform

Overføringer av økonomi og fagansvar fra stat til kommune skal 
tilrettelegge for tilpassede samlete tiltak for familiene lokalt. 



• Målet er at kommunene skal øke innsatsen og vekten på det 
forbyggende arbeidet . 



Bakgrunn : 

• Mer ansvar til kommunene og nærhet til familienes behov 
lokalt, vil gi best hjelp.

• Tidlig innsats er en investering i innbyggernes velferd som kan 
spare kommunen for mer inngripende og kostbare tiltak 
senere. 



Hovedmål med reformen : 

• Kommunene skal styrke arbeidet med tidlig innsats og 
forebygging

• Hjelpen skal bli bedre tilpasset barn og familiers behov

• Rettssikkerheten til barn og familier skal bli godt ivaretatt

• Ressursbruken og oppgaveløsningen i barneverntjenesten 
skal bli mer effektiv



Særlig betydning : 

• Noen familier har behov for hjelp fra flere sektorer i kommunen 
samtidig

• Det vil være av avgjørende betydning for reformen med samarbeid 
med : 

- barnehage
- skole
- helse- og omsorg
- familievernkontoret
- nav
- og andre aktuelle instanser familien har kontakt med



Endringer for barneverntjenesten : 

• Med reformen fjernes refusjonsordningene for fosterhjem
• Egenandelenes for statlige tiltak, som institusjoner, øker
• Øremerkede midler til barneverntjenesten faller bort

• De økte utgiftene til det kommunale barnevernet kompenseres 
med økning i rammetilskuddet til kommunene. 



Tiltak for å lykkes

• Bruke færre statlige tiltak, bygge opp lokale
• Rekruttere større andel fosterhjem i familie og nettverk lokalt
• Ha god oversikt over eksisterende tiltak i kommunen
• Søke samarbeid med andre kommuner der det er 

hensiktsmessig
• Godt samarbeid og samhandling tverrfaglig i kommunen
• Ta kontakt med tjenestene selv, ikke overlat initiativet til dem
• Snakk med barna!



Hva betyr dette faktisk for barneverntjenesten ?

• Bvtj er lovpålagt å søke etter fosterhjem i barnets familie og 
nettverk
• Stiller større krav til barneverntjenesten når det gjelder : 
- opplæring av fosterhjem
- veiledning ved innflytting
- individuell veiledning til fosterhjemmene
- plan for oppfølging av biologiske foreldre
- oppfølging og tilrettelegging av samvær



Hva er barneverntjenesten i Ringerike gode på allerede?

• Gode til å tilpasse oppfølging etter behov
• Barnets stemme blir hørt
• Mye erfaring og faglig dyktighet når det gjelder veiledning
• Gode på å legge til rette og evaluere samvær
• Benytte nettverk og familie
• Dyktige på å skape gode relasjoner
• tilgjengelige



Hva har vi gjort?

• Godt i gang med mange av oppgavene
• En del av læringsnettverk med Hole og Hallingdal
• Kompetanseheving mot reformen
• Familiens hus 
• TIBIR kommune
• Se oppvekstreformen og BTI i sammenheng, etablert et samarbeide på tvers. 
• Fagteam i alle skoler og barnehager
• Forebyggende enhet barn og unge informerer ute i skolene
• Krise og kompetansesenteret informerer ut i skoler og barnehage
• Alle skoler og barnehager har en kontaktperson i barneverntjenesten



Tverrfaglig samarbeid

• Mange faktorer kommer i veien for endring i våre familier f.eks: 
økonomiske problemer, psykisk uhelse, kroniske sykdommer, rus 
problematikk, bolig utfordringer, jobb utfordringer m.m.

• Familiene trenger hjelp til ovennevnte før og/eller parallelt med tiltak fra 
barneverntjenesten

• Ofte meget sammensatte behov

• «det trengs en landsby for å oppdra et barn»



Vi bygger

• Nye reformen krever at vi endrer 
hvordan vi jobber med familiene våre
• Legge vekt på forebygging og tidlig innsats
• Endrende tiltak i hjemmet
• Tverrfaglig samarbeid for familier i krise, familiens hus
• De barna som må plasseres, skal vi følge lokalt og tettere
• Mål om færre plasseringer utenfor hjemmet



Hva trenger vi, hvilke behov har vi ?

• Gode rutiner i barneverntjenesten
• Gode rutiner for samhandling i kommunen
• Informasjon ut i kommunen på alle plan 

• Bør noe av rammetilskuddet brukes til å øke antall ansatte som en 
følge av ansvarsendringene?

• Har vi behov for å styrke kompetansen på flere områder?



Høsten 2021.

• Mye er fremdeles usikkert

• Vi har en vei å gå når det gjelder implementering i kommunen generelt

• Store krav til ledelse

• Stor spenning og litt skrekk i barneverntjenesten


