
 

 

 

 

 

Mandat for Nasjonalt barnevernsforum - partssammensatt 
forum på barnevernområdet  

 

Bakgrunn og målsetting 

Barnevernets hovedoppgave er å 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, og bidra 
til at barn og unge får trygge oppvekstsvilkår. Barnevernet gir hjelp til barn og unge som 
utsettes for omsorgssvikt og barn og unge med alvorlige atferdsvansker. Barnevernloven 
åpner for svært inngripende tvangstiltak, og dette stiller store krav til kvalitet og 
rettssikkerhet.  
 
Barnevernet kjennetegnes av en stor bredde i barn og familiers bakgrunn og livserfaringer, 
behov og utfordringer. Problemene er ofte sammensatte. I de mest krevende  sakene trenger 
barna og familiene omfattende oppfølging og støtte, ofte på flere områder i livet samtidig. 
Sektoren er preget av mange parter med til dels sterkt motstridene interesser og synspunkter 
på hva som er årsak til utfordringene, rette målsetting og tiltak i de ulike sammenhenger  
 
I innst. 102 S (2020–2021) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen, dokument 
8:116 S (2019–2020) fremmes forslag om å i gangsette et partssamarbeid mellom sentrale 
aktører på barnevernsektoren. I den åpne høringen komiteen gjennomførte om 
representantforslaget 5. november 2020, ble innspillet om et slikt partsarbeid støttet av alle 
høringsinstansene, inkludert Landsforeningen for barnevernsbarn og Barneombudet. 
 
Barne- og familiedepartementet (BFD) har på denne bakgrunn besluttet at det skal etableres 
et partssammensatt forum mellom de mest sentrale aktører i barnevernet for å sikre en mer 
bærekraftig utvikling av tjenesten.  
 

Det partssammensatte forumets innretning og virkeområde  
Et handlingsorientert partssamarbeid vil kunne bidra til bedre dialog, debatt og 
kunnskapsdeling mellom sentrale aktører i sektoren og samtidig gi bidrag til oppspill, styrket 
dialog, og etablering av en økt felles tilstandsforståelse. Forumet ledes av Barne- og 
familieministeren som tar ansvar for at synspunkter og saker fra forumet tas videre i 
departementets politikk- og tjenesteutvikling og andre relevante prosesser, samt at det på 
egnet vis rapporteres tilbake til Stortinget om forumets arbeid og resultater. 
 
Agenda for møtene vil bli fastsatt i samarbeid med partene og departementet vil i god tid på 
forhånd sendte ut forespørsel om tema mv. Aktørene må gjerne samarbeide i forkant av 
møtene og legge frem forberedte innlegg. Det vil bli skrevet referat fra møtene, som 
distribueres til partene og internt i departementet.   
 
Forumet skal drøfte og gi innspill på temaer som: 
 

• personalets kompetanse, herunder gjennomføring av kompetanseløftet i barnevernet  

• god og stabil rekruttering til det kommunale og statlige barnevernet 



 

 

• god kapasitet og sterke fagmiljøer i barnevernstjenestene 

• tilstand og prioriteringer i sektoren 

• godt samarbeid mellom de ulike aktørene og forvaltningsnivåene i barnevernet, og i 
forhold til tilstøtende tjenester og aktører 

• dialog, debatt og kunnskapsdeling mellom sentrale aktører i sektoren, samt at 
eksisterende kunnskap og forskning på sektoren synliggjøres og tas i bruk i 
tjenesteutviklingen 

• tiltaksutvikling og tilgang på egnede hjelpetiltak i det kommunale barnevernet 

• barn og familiers medvirkning i barnevernet 

• kunnskapsutvikling og forskning med relevans for utviklingen av utdanning og 
profesjonsutøvelse i sektoren 

• tiltak for å fremme nødvendig kapasitet/ bemanning i barnevernet 

• hvilke virkemidler som er nødvendige for fremtidig utvikling og styring av sektoren 
 
Forumet etableres i første omgang for to år, - ut 2023 og får følgende mandat: 
 
Nasjonalt barnevernsforum (NBF) skal bidra til systematisk og helhetlig oppfølging av 
utfordringene og mulighetene i barnevernet, ved blant annet å oppsummere kunnskap og 
rette fokus mot nødvendig og høy kvalitet i alle barneverntjenester. NBF skal bidra til bedre 
dialog, debatt og kunnskapsdeling mellom sentrale aktører i sektoren og samtidig gi bidrag til 
oppspill, styrket dialog, og etablering av økt felles tilstandsforståelse.  
 


