
Nettmøte 16.06.2021

Barnevernsreformen 
– en oppvekstreform

Hva vet vi om de økonomiske rammebetingelsene?





• Tidlig oppdaging av barn og 
familier i risiko

• Tidlig hjelp, før situasjonen 
blir så alvorlig at «tunge» 
tiltak blir nødvendig

• Kommunene får sterke 
økonomiske insentiver for å 
prioritere forebygging 
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Barnevernsreformens hovedgrep - forebygging



Vi kan bare nå målene i 
reformen gjennom endringer i 
hele oppvekstsektoren i 
kommunene

Barnevernsreformen
– en oppvekstreform



Lovmessige endringer Endring av finansiering

Akutt

Kommunen får helhetlig ansvar 
for fosterhjem, inkludert ansvar 

for generell veiledning 

Gradvis overføring av ansvar for 
PMTO fra Bufetat til kommunene

Ansvarsoverføring fra Bufetat til kommunene 

Før reformen Etter reformen

Kan tilby utredning 
av sped- og småbarn

Bufetat Kommunen

Ansvar for 
oppfølging av 

fosterhjem

Plikt til å søke etter 
fosterhjem i familie 
og nære nettverk

Økte kommunale 
egenandeler for  

tiltak

Godkjenning av 
fosterhjem i 

omsorgskommunen

Kan tilby 
kunnskapsbaserte 
(«spesialiserte») 

hjelpetiltak

Spesialiserte 
hjelpetiltak

Institusjon

Kommunen får fullt 
finansieringsansvar 

for fosterhjem 

Refusjonsordning
en oppheves

Bufetat har ansvar for 
rekruttering og 

generell veiledning av 
fosterhjem 

Bufetat er tilbyder av 
PMTO

Kan tilby spesialiserte 
fosterhjem som 

alternativ til 
institusjon

Spesialiserte 
fosterhjem

Bufetat har fortsatt ansvar for 
rekruttering, opplæring og 
formidling av fosterhjem. 



• God ledelse og styring

• Samarbeid på tvers i kommunen, 
mellom kommuner og med Bufetat

• Aktivt lokalpolitisk eierskap

Viktige forutsetninger for 
å lykkes med reformen:



• Kommunen som helhet, og ikke bare 
barnevernstjenesten, har ansvar for å 
forebygge omsorgssvikt og 
atferdsproblemer.

• Kommunestyrets overordnete ansvar for 
barnevernet styrkes
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Nye lovbestemmelser om kommuneledelsens 
ansvar



Kommuneproposisjonen 2022

1,2 mrd. endring i 
egenandeler

Øremerkede 
stillinger

Avvikle 
refusjonsordningen 

for forsterkede 
fosterhjem



1,2 mrd. endring i 
egenandeler
• 50 % dagens bruk 

(overgangsordning i 2 år)

• 50 % delkostnadsnøkkel 
barnevern



Øremerkede stillinger

• 820 mill.
• Delkostnadsnøkkel BV

©NDLA



Avvikle 
refusjonsordningen
• 365 mill. 

• 50/50 
delkostnadsnøkkel/refusjon



Økning samlet sett

Kilder: bufdir,SSB, KS



Sett i forhold til kostnadsnivå i 2020*

*ikke justert for utgiftsutjamning
Kilder: bufdir,SSB, KS



Trøndelag – egenandeler 

Kilder: bufdir,SSB, KS



Samtidig – refusjonsordningen og øremerkede 
stillinger
(økte egenandeler – netto avvik fra delkostnadsnøkkel barnevern)

Trekker i litt ulik retning



Per innbygger



Økning pr. innbygger



Det totale bildet



Hva bør den enkelte kommune gjøre

• Hva kan man forvente å få? • Hvordan er vår tjenesteprofil i 
dag?

• Hva er mulig handlingsrom?

• Konsekvenser for IKS…



Test av modell

• 5 min test av modell for å vise 
beregning av hva den enkelte 
kommune kan forventes å få

• Publiseres på ks.no i dag eller i 
morgen



• Bli godt kjent med egen kommunes 
forbruksmønster av statlige tjenester i 
dag

• Se bufdir.no og KS.no om hvordan 
kommunene kan få oversikt og  gjøre 
egne analyser 

• Kartlegg hvilke hjelpetiltak som finnes, og 
hva som bør utvikles fremover

• Horisontale og vertikale dialoger mellom 
politikere, administrasjon, 
barneverntjenesten og andre tjenester

Kommunenes forberedelse til reformen

https://bufdir.no/Barnevern/reform/hvordan_forberede_reformen/


Endringer i hvem som gjør hva?

Dagens situasjon 

Plassering utenfor 
hjemmet/innleggelse

Barnevern 

Grunntjenester (barnehager, skole, 
helsestasjonstjenester, lavterskel 

tjenester) 

Barnevern-/oppvekstreformen 
Utenfor 
hjemm

et

Barnevern 

Grunntjenester) barnehager, skoler, 
helsestasjonstjenester, lavterskel tilbud) 
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• Det vil ta tid å utnytte det økonomiske 
handlingsrommet

• Ikke alt kan forebygges!

• Det må fortsatt settes av midler både til 
forebygging og til plassering utenfor 
hjemmet i fosterhjem eller institusjon

• Barn skal ikke flyttes ut av fosterhjem 
eller institusjon pga endring i 
finansieringsansvar eller endrete vilkår 
for bruk av tiltak.

Rom ble ikke bygget på en dag



Utfordringer knyttet til IKS

• Kommunestyret i hver deltakerkommune skal vedta en plan for kommunens forebyggende arbeid

• Mål, organisering, fordeling og samarbeid mellom etatene

• Grensesnitt/samordning mellom barneverntjenestens og andre 

forebyggende tjenester kan bli forskjellige 

i hver deltakende kommune

• Avklare  bruk av barneverntjenestens

kompetanse i det forebyggende arbeidet, kan noe 
gjøres på tvers? Hvilke(n) tiltaksvifte bør det satses på?

• Innlemming av styrkingsmidlene



To spor i den enkelte kommune – finne riktig 
balanse

• Hvordan skal det forebyggende 
arbeidet organiseres/bygges 
opp, og i hvilket tempo?

(Plan for forebyggende arbeid)

• Hva skal settes av til de nye 
oppgavene (generell veiledning 
av fosterhjem/gradvis 
overtakelse av PMTO

• Hva er bundet opp i egenandeler 
for kjøp  av statlige tiltak?

• Fullt finansieringsansvar av 
ordinære fosterhjem



Mer informasjon

Kontaktinformasjon

Bufdir.no/barnevernsreformen

https://www.ks.no/fagomrader/barn-og-
unge/barnevern/barnevernsreformen/

https://www.ks.no/fagomrader/barn-og-
unge/barnevern/

Hanne.Ingerslev@ks.no og Martin.Fjordholm@ks.no

https://www.ks.no/fagomrader/barn-og-unge/barnevern/barnevernsreformen/
https://www.ks.no/fagomrader/barn-og-unge/barnevern/
mailto:Hanne.Ingerslev@ks.no
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• Bufetat er lovpålagt å tilby 
fosterhjem, institusjon og 
akuttiltak

• Bufetat skal ha et tilbud om –
men har ikke bistandsplikt til: 
• utredninger av omsorgssituasjon 

til sped- og småbarn
• enkelte spesialiserte hjelpetiltak
• spesialiserte fosterhjem

Kommunene kan 
forvente 
et tydeligere statlig tilbud



Trender i institusjonsbarnevernet – midtnorske barn
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Anmodningsvedtak i Stortinget

16.06.2021 Tittel foredrag 30

Vedtak 762

Stortinget ber regjeringen sikre langsiktige og 
løpende avtaler med ideelle tilbydere av 

institusjonsplasser som fører til at andelen
ideelle øker til om lag 40 pst. Innen 2025, 

samtidig som den offentlige andelen
institusjonsplasser ikke reduseres.



Bufetats tilbud fra 2022

• Langtidsplanlegging av videre utvikling 
av Bufetat sine tjenester. Hvilke 
institusjonstjenester Bufetat skal drive selv og 
hvilke tjenester som skal kjøpes fra ideelle og 
private leverandører.

• God dialog med kommunene er viktig med 
tanke på endringer i behov for statlige 
barneverntiltak.



Hva betyr dette for statlig 
barnevernsinstitusjonsdrift? 

Følgende skal ivaretas av Bufetat:

• akutt

• ungdom med høy risiko for videre problemutvikling

• institusjonsplasser for barn under 13 år

• særlig sårbare barn og unge innenfor andre 
målgrupper

• standardiserte forløp

• spisskompetansemiljø



Sør-Trøndelag uten Trondheim ligger 

nokså stabilt (rundt 0,75- 0,6), mens 

gamle Nord-Trøndelag ligger i andre 

enden av skalaen med rundt 1,44 

plasseringer per 1.000 barn. Møre og 

Romsdal presenteres her samlet, med 

en dekningsgrad som har falt fra rundt 1 

i 2015 til rundt 0,8 i 2020.

Dekningsgrad institusjon



Kostnad per plass i institusjonsbarnevernet

• Pris per plass avhenger av
• Størrelse på institusjon (antall ansatte)

• Type institusjon

• Dekningsgrad

• Basert på budsjett for 2021, vil en døgnpris 
være om lag som dette ved ulike typer 
dekningsgrad

Døgnpris
90 %

Døgnpris
75 %

Døgnpris
50 %

10 600 12 800 19 200



Bufdirs arbeid med tiltakene i 
strategien

• Mer likhet 
• Bufdirs faglige anbefalinger om 

økonomiske rammer for fosterhjem

Regjeringens fosterhjemsstrategi 2021-2025
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Økonomiske insentiver og faglige 
vurderinger

Marita Rendal Ugseth, seksjonsleder barnevern

Oppvekst- og velferdsavdelingen



Foto:

Barn skal ha
riktig hjelp til riktig tid

der de bor

Mostphotos.com

Kommunale tjenester (og andre aktuelle instanser og aktører)

Barneverntjenester

Hjelpetiltak, fosterhjemsoppfølging, 
kompetanse

M Å L

FOREBYGGING



Kompetanseutvikling / styrke kvalitet i bvtj.

Barnets beste – lovens mest sentrale 

hensyn

Forsvarlige barneverntjenester – økte krav 

men ingen endring i vilkår for tvangstiltak

Gjenforeningsmålet

Familie- og nettverksperspektivet 

Barnevernstjenesten må komme tidlig inn med 
tiltak som nytter, og barn skal fremdeles beskyttes

Barneverntjenester

Tydeligere kommunalt ansvar for 
forebygging

Styrker kommunens ledelse av 
bv.tjenesten

Årlig tilstandsrapportering (2021)

Samarbeid og samordning av 
velferdstjenester for barn og unge (prop. 
100 L)

Eierskap, strukturer, koordinering, ansvarKommunale tjenester (og andre aktuelle instanser og aktører)

Hjelpetiltak, fosterhjemsoppfølging, 
kompetanse

Forebygging og tidlig innsats Styrket rettssikkerhet for barn og 
foreldre



Facebook StatsforvaltereniTrondelag
Nettside Statsforvalteren.no/Trondelag

o Hva betyr dette for, og i min kommune?

o Hva gjøres i min kommune i dag? 

o Hva skal vi fortsette med? Hvor er det god flyt?

o Hvor er kompetansegapet? Hva/hvor er 
sårbarhetene? 

o Hvilke andre tiltak/program benyttes i min kommune?

o Questback sendes ut 17. juni 2021 

Marita Rendal Ugseth

fmtlmug@statsforvalteren.no

41334878 / 73199344

Seksjonsleder barnevern

Foto: mostphotos.com



Fosen i full fart mot 
oppvekstreformen

Erfaringsdeling interkommunalt   samarbeid      



Fosen barneverntjeneste 
utgjør fra 2020 

kommunene Ørland, 
Åfjord, Osen og Indre 

Fosen.

Fosen barneverntjeneste 
har i dag 27,6 årsverk, og 

31 ansatte.

Folketallet på Fosen er til 
sammen ca 25 000 

innbyggere, hvorav i 
underkant av 6.000 er 

barn under 19 år. 

Barneverntjenesten har 3 
oppmøtekontor 

Barneverntjenesten er i et 
regionalt læringsnettverk 
med Hitra, Frøya, Heim og 

Orkland, kalt 
Kystregionen. 





Noe av det som har vært viktig i 
vårt reformforberedende arbeid

• Styrking av ledelse- adm leder 

• Intern organisering, kompetanseheving

• DIALOG - fokus på mulighetsrom i tverrfaglig 
samarbeid

• MYE drahjelp fra Statsforvalter

• Dialogmøter, koble på nøkkelinteressenter

• Kystregionen

• Barnevernforum Fosen 

• Eiere som etterspør

Godt utgangspunkt for reformforberedende arbeid 


Utarbeidet målbilde for 01.01.2022:

• «Alle som jobber med barn og unge på Fosen kjenner strukturene og veien å gå ved bekymring/ uro.

• Fosen har tilgang til riktige tiltak/ hjelp som virker for barna og familien »



2021

• Læringsnettverk verdt å investere i 

• Kommuner som jobber mot 
oppvekstreform, ser sammenhenger (1. 2.) , 
legger planer

• Temamøter i kommunestyre

• Økonomi (bvtj deler status, åpen om 
behov- eks stillinger fra stat inn i rammer)

• Felles fagdager på Fosen

• Barnevernforum Fosen ruler ;-) 

• Fosens barn (eiere som bidrar med «stort 
og smått»)

1. https://www.ks.no/fagomrader/barn-og-unge/absolutt/
2. https://www.statped.no/kompetanseloftet-for-spesialpedagogikk-og-inkluderende-

praksis/



Tidlig og samordnet innsats er 
bra for barna og familiene, og 

lønnsomt for samfunnet



Takk for i dag!


