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1 INNLEDNING 
Det er fra 2021 lovpålagt at barneverntjenesten skal levere en tilstandsrapport til administrativ og 
politisk ledelse i kommunen hvert år. Målet med rapporten er å gi kommunestyret bedre innsikt i 
barneverntjenesten i kommunen. På denne måten kan kommunestyret ha bedre oversikt og kontroll 
med tjenestetilbudet og hvilke prioriteringer en vil gjøre innenfor tjenester til sårbare barn og unge i 
kommunen.  
 
Kommunens øverste politiske og administrative ledelse har det overordnede ansvaret for at 
barneverntjenesten arbeider i tråd med gjeldende regelverk og at tilbudet tjenesten gir er forsvarlig. 
Kommunen har ansvar for styring av barnevernet, og for å ha en systematisk kontroll som sikrer at 
den kommunale barnevernstjenesten utfører sitt arbeid i tråd med regelverket. Dette for å sikre at 
barn og familier får den hjelpen de har behov for. Både kommuneloven og barnevernloven har 
bestemmelser som skal sikre dette.  
 
Kjennetegn på kommuner som arbeider systematisk med faglig utvikling av barnevernet og 
samordning av tjenestetilbudet til barn og unge, er at den politiske og administrative ledelsen er tett 
på arbeidet for å få kunnskap og kjennskap til kvaliteten i tjenesten. Kunnskap er avgjørende for å 
vurdere kvaliteten, stille utforskende spørsmål og ha klare forventninger til barneverntjenestens 
arbeid.  
Tilstandsrapporten skal presentere og vurdere nøkkeltall, måloppnåelse, sentrale føringer og 
utviklingstrekk over tid på barnevernsfeltet. 
 
Nordre Follo barneverntjeneste mener denne rapporten vil gi politikere, ansatte og innbyggere 
innsikt i hvordan barneverntjenesten i Nordre Follo er organisert, hvilke krav som er satt til 
barneverntjenesten og hvordan man arbeider og oppfyller disse kravene.  
 
 

2 SAMMENDRAG AV RAPPORTEN 
Tilstandsrapporten beskriver blant annet barneverntjenestens mandat, hvordan barneverntjenesten i 
Nordre Follo er organisert, hva som skjer i ulike ledd i en barnevernssak, hvilke rettigheter man har i 
kontakt med barneverntjenesten, og barneverntjenestens samarbeid med andre tjenester. 
Rapporten er forsøkt skrevet slik at det kan gi en bedre forståelse for prosessene i 
barneverntjenestens beslutninger. Her er et kort sammendrag av de viktigste punktene i rapporten. 
 
Utviklingstrekk: 
Hovedvekten av arbeidet til barneverntjenesten er å gjennomføre undersøkelser og iverksette 
hjelpetiltak. Råd og veiledning er det mest brukte hjelpetiltaket hos barneverntjenesten i Nordre 
Follo. Dette er også det mest brukte tiltaket i barneverntjenesten i Norge. 
 
Oversikt over grunndataene i barneverntjenesten. Uttdypende grafer finnes videre i rapporten.  
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*En dagsmåling. Antall barn som mottar hjelpetiltak på datoen 30.06.Dette gjelder for alle tre årene. 
 

  
Barneverntjenesten omorganiserte tjenesten ved sammenslåing av kommunene. Det er derfor ikke 
mulig å få ut tall pr avdeling før 01.01.20, da det ikke var den samme oppbygningen av avdelingene 
da som nå.  
 
Det er flere grafer i rapporten hvor det blant annet fremkommer hvordan sakene fordeler seg på 
alder til barna og hovedutfordringene hos de familiene barneverntjenesten jobber med. Det er flest 
barn i barneskole og ungdomsskolealder som får hjelp av barneverntjenesten, men det har de to 
siste årene vært størst økning av barn under skolealder.  
 
Høyt konfliktnivå i familien er den mest vanlige årsaken til bekymringsmelding til 
barneverntjenesten, med vold i nære relasjoner som nest høyest årsak.  
 
Utfordringer, innsatsområder og tiltak: 
Barneverntjenestens hovedmål er å sikre at de mest sårbare og utsatte barna skal få den hjelpen de 
trenger. Det å jobbe endringsbasert med blant annet høy konflikter og vold krever en høy grad av 
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kompetanse hos de ansatte. Nordre Follo barneverntjeneste har utfordringer med å beholde og 
rekruttere, på bakgrunn av høyere lønn i nærliggende kommuner. Dette gjør det utfordrende å holde 
på og utvikle god kompetanse i virksomheten. 
 
Den viktigste utfordringene kommede år for barneverntjenesten er barnevernreformen 
(oppvekstreformen) og anstreng kommuneøkonomi. Barneverntjenesten er lovpålagt å gi familier 
hjelp dersom det faller inn under skjønnsvurderingen i lovverket, og kan ikke operere med 
ventelister. Med barnevernsreformen følger det oppgaver overført fra staten, og også økte 
kommunale utgifter til barneverntjenesten blant annet på bakgrunn av økte egenandeler. Det blir 
ikke avklart før ferdigstillelse av statsbudsjettet for 2022 hvor mye ekstra som vil ligge i 
rammetilskuddet til kommunen på bakgrunn av reformen. Det som er klart er at det ikke vil være 
øremerket barneverntjenesten. Det gjør det utfordrende å planlegge budsjettet for året 2022. Etter 
barneverntjenestens beregninger vil det være nødvendig lå legge inn litt under 30 millioner i 
tjenestens budsjett for 2022 for å kompensere for barnevernreformen.  
 
På tross av utfordringer med sammenslåing og pandemiåret som kom så å si på likt, og utfordringer 
med rekruttering og beholde kompetente ansatte, har barneverntjenesten gode resultater på 
kommunebarometeret og rapportering til statsforvalteren. Vi har få fristoversittelser og møter langt 
på vei de målkravene loven stiller oss. Barneverntjenestens styrke er et stabilt og tett samarbeidende 
lederteam. Barneverntjenestens lederteam har tydelige og målbare mål for tjenesten. Dette er 
grunnleggende årsak til gode faglige og økonomiske resultater. 
 
Innsatsområder ut fra utfordringer:  
 

1) Tiltak for å møte barnevernreformen (oppvekstreformen) 
 oppstart av veiledningsgruppe for fosterforeldre. En oppgave som med reformen er 

flyttet fra staten til kommuen. 
 
2) Tiltak for å møte ny barnevernlov: 
 kursing i ny barnevernlov 
 kompetanseheving på samtaler med barn og foreldre 
 plan for masterutdanning etter krav i ny barnevernlov 

 
3) Tiltak for å stabilisere økonomisk situasjon: 
 redusere ressurser 
 bruke ressurser mer effektivt  
 harmionisering av skjønnsvurderinger 

 
4) Tiltak for å rekruttere og beholde ansatte: 
 lage rekrutteringsstrategi i samarbeid med HR 

 
5) Tiltak for brukerinvolvering: 
 aktivt innvolvere barn og foreldre i evalueringer  
 etablere gruppe for barnevernsproffer 

 
Vi håper alle som leser denne rapporten finner den nyttig og interessant. God lesning! 
 
Hilsen  
 
Berit Jacobsen 
virksomhetsleder 
 



 
7 

3 BARNEVERNTJENESTENS MANDAT 
 

Mandat:  
Barneverntjenesten skal 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. Loven skal bidra til at barn og 

unge møtes med trygghet, kjærlighet og forståelse og at alle barn og unge får gode og trygge 
oppvekstvilkår ( jf. Lov om barneverntjenester § 1-1). 

 
I Norge er omsorgen og oppveksten for barn foreldrenes rett og plikt. Med barn mener vi personer 
under 18 år. Barn har krav på omsorg. Dette er i første rekke foreldrenes ansvar. Foreldre kan likevel 
ha behov for hjelp for å ivareta denne oppgaven i korte eller lengre perioder. 
 
Barneverntjenestens arbeid omfatter både støtte, hjelp og kontroll. Barneverntjenesten skal i første 
rekke gi hjelp og støtte slik at foreldrene selv kan ivareta sitt omsorgsansvar. Slik hjelp og støtte kan 
gis i form av ulike hjelpetiltak i hjemmet., slik som råd og veiledning til familien, eller annen hjelp som 
avlastning, støttekontakt og lignende.  
 
Barneverntjenesten har også et ansvar for å gripe inn dersom hjelpetiltak ikke er tilstrekkelig for å 
sikre god nok omsorg. Dersom et barn er utsatt for vold, overgrep eller andre alvorlige former for 
omsorgssvikt kan det være nødvendig å plassere barnet utenfor hjemmet i kortere eller lengre 
perioder. En slik plassering skal alltid skje i barnet sitt nettverk dersom dette er mulig. En plassering 
kan skje med eller uten foreldrenes samtykke. Dersom omsorgssvikten er vedvarende, kan 
kommunen fremme sak om omsorgsovertakelse til fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker. Ved 
medhold i fylkesnemnda er det kommunen som overtar omsorgen for barnet, og barneverntjenesten 
som har som mandat å sørge for en god nok omsorgsituasjon for barnet.  
 
Forsvarlighetskravet: 
Barnevernlovens § 1-4 krever at tiltak og tjenester etter loven skal være forsvarlige. 
Forsvarlighetskravet er en rettslig standard. Innholdet i denne standarden vil endre seg over tid i takt 
med utviklingen av fagkunnskap og kompetanse på barnevernområdet. Forsvarlighetskravet 
innebærer også at tjenestene må inneholde tilfredsstillende kvalitet, bli gitt i tide og i et tilstrekkelig 
omfang. Kommunene må ha bemanning, kompetanse og kvalifikasjoner som er tilstrekkelige for å 
ivareta sine oppgaver etter barnevernlova på en forsvarlig måte. 
 
Barnets beste: 
Hensynet til barnets beste er nedfelt i barnevernloven § 4-1. Barneverntjenesten skal ta 
utgangspunkt i hva som er til det beste for barnet, med vekt på å gi barnet stabil og god 
voksenkontakt og kontinuitet i omsorgen. Barneverntjenesten skal gi barn, unge og familier hjelp og 
støtte når det er vanskelig hjemme eller barna av andre grunner har behov for hjelp fra 
barneverntjenesten (for eksempel ved alvorlige atferdsvansker eller rus). Noen ganger kan barnets 
beste komme i konflikt med hva som er foreldrenes syn.  
Barns rett til medvirkning: 
Alle barn som er i stand til å danne seg egne synspunkt, har rett til å medvirke i alle forhold som 
angår barnet etter barnevernloven. Barnet skal få tilstrekkelig og tilpasset informasjon og har rett til 
fritt å gi uttrykk for sine synspunkt. Barnet skal bli lyttet til, og barnets synspunkt skal vektlegges i 
samsvar med barnets alder og modenhet. Barn som kommunen har overtatt omsorgen for, har 
anledning til å ha med seg en person barnet har særlig tillit til i kontakt med barnevernet. 
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Barns rett til medvirkning: 
Alle barn som er i stand til å danne seg egne synspunkt, har rett til å medvirke i alle forhold som 
angår barnet etter barnevernloven. Barnet skal få tilstrekkelig og tilpasset informasjon og har rett til 
fritt å gi uttrykk for sine synspunkt. Barnet skal bli lyttet til, og barnets synspunkt skal vektlegges i 
samsvar med barnets alder og modenhet. Barn som kommunen har overtatt omsorgen for, har 
anledning til å ha med seg en person barnet har særlig tillit til i kontakt med barnevernet. 
 
Barnevernet har plikt til å gripe inn dersom: 

• Barnet på grunn av forholdene i hjemmet eller av andre grunner har særlige behov for 
hjelpetiltak. 

• Det er alvorlige mangler ved den daglige omsorgen barnet får, eller alvorlige mangler ved 
den personlige kontakt og trygghet som barnet trenger etter sin alder og utvikling. 

• Foresatte ikke sørger for at et sykt, funksjonshemmet eller spesielt hjelpetrengende barn får 
dekket sitt særlige behov for behandling og opplæring. 

• Barnet blir mishandlet eller utsett for andre alvorlige overgrep i hjemmet. 
• Det er overveiende sannsynlig at barnets helse eller utvikling blir alvorlig skadet fordi 

foreldrene er ute av stand til å ta tilstrekkelig ansvar og omsorg for barnet. 
• Barnet har alvorlige atferdsvansker som for eksempel viser seg ved vedvarende eller 

gjentakende kriminalitet eller vedvarende misbruk av rusmidler. 
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4 PRESENTASJON AV VIRKSOMHETEN 
 

 
 
Barneverntjenesten i Nordre Follo har til sammen 89 ansatte. Barneverntjenesten har en 
organisering som er bygget på at våre brukere skal slippe saksbehandler bytte på bakgrunn av vår 
organisering, og har derfor organisert seg i avdelinger etter alder på barnet hvor saksbehandler 
følger barnet og familien i alle ledd av en sak. Dette kaller vi en generalist modell.  
Felles for de aldersdelte avdelingene er at de også er ansvarlig for å forberede og gjennomføre 
eventuelle tvangsvedtak og pålegg av hjelpetiltak i fylkesnemnda etter omsorgsparagrafer. Barn som 
blir flyttet etter omsorgsvedtak overføres til avdeling omsorg. 
 
Barneverntjenesten har mange oppgaver. Det er noen oppgaver som barneverntjenesten i Nordre 
Follo har organisert under avdelinger med spesialiserte medarbeidere. Dette gjelder de som jobber 
med mottak av meldinger og akutte situasjoner (avdeling mottak), barn som er plassert i fosterhjem 
og på institusjon (avdeling omsorg), og de som skal gi foreldrene veiledning på grunnlag av et vedtak 
(avdeling foreldreveiledning). Disse avdelingene er bygget opp etter det vi kaller spesialist modellen. 
 
De ansatte hos barneverntjenesten som jobber med saksbehandling har minimum en bachelorgrad, 
som sosionom eller i barnevernpedagog. Dette er alle som jobber i avdelingene mottak, sped- og 
småbarn, barn, ungdom og omsorg. Noen ansatte har også master. I ny lov er det vedtatt at alle som 
jobber med saksbehandling og veiledning i barneverntjenesten fra 2031 må ha en master utdanning. 
Dette betyr at vi i årene frem til 2031 må ta de fleste ansatte ut av tjenesten for viderutdanning for å 
møte dette kravet. 
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I avdeling familieveiledning er det er krav til relevant bachelor, med videreutdanning i familieterapi 
eller lignende videreutdanninger. Kravet om master fra 2031 gjelder også denne avdelingen. 
 
I avdelingene som jobber med enslige mindreårige flyktninger er det en blanding av ansatte som har 
relevant bachelor, relevante fagbrev og uten relevant utdanning. I disse avdelingene er det viktig at vi 
har en god kjønnsfordeling, og viktig å ha mannlige medarbeidere, da vi mottar bosetting stort sett 
av gutter. 
 
Det er stor variasjon i alder og arbeidserfaring i barneverntjenesten, noe vi synes er en stor fordel. 
Dette gjør at vi får bredde på kompetanse og livserfaringer vi kan dra nytte av hos hverandre. 
Barneverntjenesten har få ansatte som jobber med saksbehandling og familieveiledning som er 
menn, og vi skulle gjerne hatt flere menn som jobber hos oss da dette kan være en fordel i arbeidet 
med noen familier.  
 

4.1 Avdeling sped- og småbarn (generalist) 
Avdelingen har 8,5 ansatte i inkludert avdelingsleder. 
 
Avdelingen har ansvar for aldersgruppen fra 0 år til og med 1. klasse. I tillegg hører gravide inn under 
avdelingens ansvarsområde. Barneverntjenesten kan etter bekymringsmelding åpne en sak på 
gravide (det ufødte barnet) både med og uten samtykke, og kan undersøke med samtykke. 
 
Avdelingen har en særlig kompetanse på samspill og tilknytning for små barn. Avdelingen har hatt et 
spesielt fokus på hvordan vi skal synliggjøre stemmen til små barn som ikke har et utviklet verbalt 
språk.  
 
Flere av bekymringsmeldingene som kommer inn handler om alvorlige samspillsproblemer mellom 
foreldre og små barn. Det hjelpetiltaket som er vanligst å sette inn i avdelingen, er veiledning til 
foreldrene på emosjonell ivaretakelse av barna. I disse sakene er det spesielt viktig å ha tiltak inne 
med særlig kompetanse på sped- og småbarn. Ellers jobbes det med bekymring for 
foreldrekonflikter, rus hos en eller begge foreldrene, og vold der barna enten selv er utsatt og/eller 
vitner. Per i dag er det et fåtall av sakene i avdelingen der hovedbekymringen er vold.  
 
Antall barn aldersfordelt på avdeling sped- og småbarn de to siste årene: 
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4.2 Avdeling barn (generalist) 
Avdelingen har 12 ansatte i inkludert avdelingsleder. 
 
Avdelingen har ansvar for aldersgruppen fra og med 2.klasse til og med 6. klasse.  
 
Avdelingen har registrert en markant økning av saker med høykonflikt mellom skilte foreldre hvor 
barna blir skadelidende. I tillegg har det vært en økning av familier med voldsproblematikk. Dette er 
områder hvor det kreves ekstra kapasitet fra avdelingen.  
 
Antall barn aldersfordelt på avdeling barn de to siste årene: 

 
 

4.3 Avdeling ungdom (generalist) 
Avdelingen har 11 ansatte inkludert avdelingsleder.  
 
Avdeling ungdom jobber med ungdommer i alderen 12-18 år og deres familier. Avdelingen har også 
ansvar for ettervern for ungdom frem til 25 år, for de ungdommene som ble fulgt opp av avdelingen 
før fylte 18 år. 
 
Ungdommer som flyttes og plasseres etter atferdsparagrafer følges opp videre fra avdelingen.  
 
Antall ungdom aldersfordelt på avdeling ungdom de to siste årene: 
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4.4 Avdeling mottak (spesialist) 
Avdelingen har 9 ansatte i inkludert avdelingsleder. 
 
Avdelingen har hovedansvaret med å besvare vakttelefonen. Der kan både innbyggere og offentlige 
ansatte ringe for å drøfte bekymring for et barn, og privatpersoner kan levere en muntlig 
bekymringsmelding. Vakttelefonen er betjent alle hverdager fra kl 08.00 til kl 15:30. Det er daglig 
mange henvendelser av svært ulikt innhold. 
 
Avdelingen har ansvaret for alle nye bekymringsmeldinger som kommer til barneverntjenesten. 
Barneverntjenesten har frist på en uke å gjennomgå og konkludere bekymringsmeldinger. For å sikre 
at vi jobber innenfor fristen gjennomgås alle nye innkomne meldinger to ganger i uken i faste møter. 
 
Avdeling mottak gjennomfører undersøkelser i alle meldinger der det er bekymring for vold, og hvor 
det er behov for rask oppstart, sammen med de aldersdelte avdelingene. Se graf under meldinger for 
å se utviklingen. 
 
Avdelingen skal være fleksible og bistå andre avdelinger dersom det er behov for akuttarbeid.  
 
Antall barn/ungdom aldersfordelt på avdeling mottak de to siste årene: 

 
 

4.5 Avdeling omsorg (spesialist) 
Avdeling omsorg har 11 fosterhjemskonsulenter inkludert avdelingsleder.  
 
Avdelingen følger opp de barna og ungdommene som er plassert utenfor hjemmet. Dette omfatter 
barn som bor i fosterhjem eller på institusjon, både kort- og langvarig.  
 
Avdelingen har også ansvar for ettervern for ungdom frem til 25 år, for de ungdommene som ble 
fulgt opp av avdelingen før fylte 18 år. Noen av disse bor fortsatt i fosterhjem/institusjon, mens 
andre har flyttet ut på hybel med mål om selvstendig tilværelse.  
 
I tillegg har avdelingen pr 30.06.21 tilsynsansvar for mellom 41 barn fra andre kommuner som er 
plassert i fosterhjem i Nordre Follo kommune. Dette ansvaret innebærer å skaffe til veie 
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tilsynsperson, opplæring av denne, kvalitetssikring av tilsynspersonens arbeid underveis, og 
rapportering til statsforvalteren.  
 
Avdelingen bistår inn i andre avdelinger med råd, veiledning og saksbehandlerbistand i saker som kan 
føre til plassering utenfor hjemmet.  
 
Barneverntjenesten har et særlig stort ansvar for de barna som er tatt under offentlig omsorg. 
Arbeidsoppgavene er knyttet til oppfølging av plasseringsstedet for å sikre at barnet får god og stabil 
omsorg for å fremme utvikling til barnet. Dette fordrer samarbeid med mange instanser rundt 
barnet, koordinering av dette arbeidet, veiledning og støtte av plasseringsstedet.  
 
Avdelingen har ansvar for å legge til rette for samvær med biologiske foreldre og kontinuerlig 
vurdere om samværene er til barnets beste. I tillegg har avdelingen et særlig ansvar for å tilby hjelp 
til foreldrene som har mistet omsorgen for sitt barn, uavhengig av problematikk. Dette arbeidet 
gjøres av den enkelte fosterhjemskonsulent, i samarbeid med avdeling familieveiledning eller 
eksterne aktører. Dette arbeidet har fått større fokus i avdelingen etter avgjørelser i EMD (den 
europeiske menneskretssdomstolen) den senere tid. Avgjørelsene har satt ekstra fokus på barnets 
rett til famileliv med biologisk foreldre etter plassering og barnverntjenesten aktive plikt til å arbeide 
systematisk for en gjenforening. Dette stiller store krav til at avdeling omsorg jobber aktivt med 
foreldrenes omsorgskompetanse, legger til rette for gode og hyppige nok samvær i tråd med 
gjenforeningsmålsettingen, og sikrer god og stabil oppfølging i fosterhjemmet samtidig. Å arbeide i 
dette skjæringspunktet og til enhver tid vurdere hva som er barnets beste, utfordrer oss og krever 
høy barnevernfaglig kompetanse, evne til kritisk refleksjon og juridisk forståelse.  
 
Fosterhjemsarbeidet er strengt lovregulert og det rapporteres på mange deler av oppfølgingen.  
 
Avdeling omsorg har til enhver tid ansvar for å vurdere om barn kan tilbakeføres foreldre, eller om 
samværet til barnet skal justeres. I tillegg kan foreldre på eget initiativ kreve omsorgen tilbake for sitt 
barn. For å tilbakeføre barn eller innskrenke samvær, må saker fremmes for fylkesnemnda. 
Avdelingen har til enhver tid pågående saker i rettssystemet, og har utstrakt samarbeid med juridisk 
avdelin i kommunen til dette arbeidet.  
 
Det har over år vært jobbet godt med involvering av nettverk. Dette skaper større stabilitet for barna, 
men krever større grad av ressurser fra avdelingen til oppfølging og veiledning enn et profesjonelt 
fosterhjem. Avdeling omsorg har 38,5 % av barna og ungdommene plassert i nettverk som er 
godkjent som fosterhjem. Med nettverk mener vi familie, slekt, venner av brnet og familien, eller 
andre som er i nettverket til barnet og familien.  
 
Flere av barna og ungdommen avdeling omsorg har ansvaret for bor andre steder i landet. Noe som 
fordrer tid til reisevirksomhet over flere døgn og fleksibilitet hos konsulentene.  
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Antall barn/ungdom aldersfordelt på avdeling omsorg de to siste årene:

 
 

4.6 Avdeling familieveiledning (spesialist) 
Avdelingen har 13 familieveiledere, 1 tilsynsfører og 1 avdelingsleder.  
 
Familieveilederne begynner å jobbe med familiene etter undersøkelse og samtykke fra foreldre og 
barn med partsrettigheter. Familieveilederne jobber med det som kalles omsorgsendrende tiltak. 
Målet med omsorgsendrende tiltak er å gi foresatte hjelp til å utføre omsorgsoppgavene på en måte 
som gir positiv utvikling for barnet. Omsorgsendrende tiltak kan rettes mot emosjonell omsorg, 
praktisk omsorg eller begge deler. 
 
Familieveilederne jobber med oppfølging, observasjon, kartlegging, kontroll tilsyn og tilsyn ved 
samvær. Problematikken er ofte knyttet til omsorgssvikt i hjemmet, høykonflikt mellom foreldre, 
manglende forståelse for barn og unges emosjonelle behov og/eller utvikling, rusmisbruk, 
voldsproblematikk, psykiske vansker, relasjons- og/eller kommunikasjonsvansker og/eller varierende 
grad av atferdsproblemer. 
 
Familieveilederne innehar kompetanse innenfor ulike områder; tilknytning og relasjon, 
samspillobservasjoner og analyse, samt samspillsveileding, traumesensitiv omsorg/tilnærming, 
stressymtomer, relasjonelltraume, symptomer hos barn, vold og overgrep, rus, omsorgsperspektiv, 
etniske minoriteter, omsorgspersoner med lav kognitiv fungering, skolevegring, psykisk helse, sped 
og småbarn, konflikthåndtering og mekling i høykonfliktsaker.  Det jobbes etter diverse forskjellige 
metoder slik som PYC, PMTO, Cos-P, Cos-I, og Brøseth modellen for å nevne noen. 
 
Hver familieveileder har til enhver tid mellom 10 og 20 familier de følger opp. Antallet avhenger av 
kompleksitet i sakene og omfang. I noen saker er det nødvendig med to veiledere.  
 
Pr 30.06.21 gis det nesten 700 timer foreldreveiledning, kartlegging eller miljøterapi i måneden fra 
avdeling familieveiledning , fordelt på 138 barn, som igjen utgjør 85 familier. Av disse er det 6 
fosterhjem med ca 30 timer veiledning per måned.  
I tillegg gjennomfører avdelingen tilsyn i 13 fosterhjem og tilsyn ved samvær i 4 familier. Dette 
utføres av en tilsynsfører ansatt i 50% stilling. 
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Da vi ikke har registeringssystem for å hente ut tall fra denne avdelingen, har vi ikke mulighet for å 
sammenligne. Vi vet det er en økning i bruk av familieveiledere da antall familier som får 
familieveiledning har økt.  
 
Barneverntjenesten økte avdelingen med to nye familieveiledere i 2021. Disse var på plass i sommer. 
På tross av dette har avdeling familieveiledning for stor etterspørsel til å klare å betjene alle 
familiene selv. Avdelingen har ansvar for innkjøp av nødvendige tiltakstjenester fra private tilbydere 
ved mangel på kompetanse eller kapasitet i egen avdeling. Kjøp av eksterne leverandører har hatt 
noe nedgang, men ikke tilsvarende økningen hos egne familieveiledere. Årsaken til dette er en 
økning i behov av foreldreveiledning, og at de nye familieveilederne ikke var på plass før sommeren i 
år.  
 
Regnskapstallene viser at vi i 2020 brukte ca 9 mill til å kjøpe inn tjenester fra private tilbydere, og at 
vi frem til 30.06.21 har brukt i underkant av 5 mill. Vi forventer å se en nedgang i kjøp av tjenester fra 
private tilbydere i siste halvår, på bakgrunn av de to nyansettelsene i avdelingen.  
 

4.7 Enslige mindreårige flyktninger 
Barneverntjenesten i Nordre Follo har ansvaret for enslige mindreårige flyktninger (EMF) som 
kommer til kommunen. Det å ta imot EMF er ikke lovpålagt, men et politisk vedtak fra 
kommunestyret.  
 
Barneverntjenesten drifter et bofellesskap for EMF og har en avdeling som jobber med ettervern for 
gruppen. Barneverntjenesten har de siste to årene vært nødt til å legge ned bofellesskap, da det er 
langt færre flyktninger som kommer til Norge og blir fordelt til kommunene. 
 
 
2.7.1 Skiveien bofellesskap  
Skiveien bofellesskap er et døgnbemannet botilbud for enslige mindreårige flyktninger (EMF) som får 
tildelt Nordre Follo kommune som bosettingskommune via IMDi.  
 
Bofellesskapet har 11 faste ansatte i ulike stillingsprosenter. Det er fire miljøterapeuter og en leder i 
100% stilling med krav om minimum 3-årig helse eller sosialfaglig utdannelse, og deltidsansatte på 
helg og som hvilende nattevakt hvor det ikke er krav om relevant 3-årig utdanning.  
 
Bofellesskapet tilbyr miljøterapeutisk oppfølging til EMF i alderen 14 – 18 år, og har totalt fem 
plasser.  
 
Oppfølgingen innebærer målrettet og planmessig arbeid med formål om å gjøre ungdommene trygge 
og selvstendige til å klare å bo for seg selv etter tiden i bofellesskapet. 
Målsettingen og arbeidet i det daglige er å få ungdommen til å gå på skolen, lære norsk språk, og bli 
godt integrert i det norske samfunn slik at de kan bli selvstendige unge voksne og delta i arbeidslivet. 
Ungdommene veiledes og følges opp av ansatte i daglige gjøremål som renhold og matlagning, 
personlig hygiene og hverdagsøkonomi. Hver ungdom har sin egen tiltaksplan med målsetting for hva 
ungdommen skal jobbe med og oppnå under botiden i bofelleskapet. Her er det laget tiltak for 
hvordan målene skal nåes som evalueres underveis.  
 
Bofellesskapet har samarbeid med andre deler av kommunen som flyktninghelsetjenesten, og andre 
tjenester ved behov for å ivareta ungdommene med deres behov.  
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2.7.2 EMF (enslige mindreårige flyktninger) ettervern 
Avdeling EMF ettervern har til sammen 7 ansatte. 4 miljøterapeuter hvor det er krav til 3-årig helse 
eller sosialfaglig utdannelse, en miljøarbeider uten krav til relevant utdanning, en saksbehandler, og 
avdelingsleder.  
 
Hovedmålet til avdelingen er å hjelpe ungdommene å bli selvstendige og komme seg gjennom et 
skoleløp og ut i arbeid. 
 
Avdelingen gir leksehjelp, praktisk og psykososial støtte, samt råd og veiledning på temaer 
ungdommene selv er opptatt av og temaer vi tenker er viktige de vet noe om. Avdelingen bistår 
ungdommene i kontakt med fysisk og psykisk helsetjeneste der det er behov. 
  
Per i dag går nesten alle ungdommene avdelingen følger opp på videregående skole, hvor ca. 
halvparten nå er lærlinger eller har fått lærlingeplass til høsten. 
For de få som ikke har klart å følge skoleløpet er det etablert kontakt med NAV ungdom der det er et 
godt samarbeid for å finne alternative veier ut i arbeidslivet.  
Avdelingen jobber hele tiden med å finne balansen på riktig hjelp til riktig tid, både økonomisk og 
miljøterapeutisk, for å ruste ungdommene til å stå på egne bein. 
 
Ungdommene blir støttet med økonomisk med hjelp til bolig og livsopphold dersom de ikke har egen 
inntekt. 
 
Antall EMF aldersfordelt de to siste årene:

 
 

4.8 Kontorfaglig gruppe/merkantilressurs 
Barneverntjenestensten i Nordre Follo har til sammen 5 ansatte (til sammen i 450 %) som ikke jobber 
direkte med klienter, men gjør store deler av det svært viktige og lovpålagte grunnarbeidet i 
tjenesten. Disse ligger direkte underlagt virksomhetsleder. 
 
Oppgavene har stor variasjon og strekker seg fra å svare på telefon, fakturering, ta imot besøkende, 
til lovpålagte oppgaver som å registere post/dokumenter, skrive ut mapper til de som ønsker innsyn i 
egen sak, og så videre. 
 
Den kontorfaglige gruppa betraktes som hjertet i tjenesten da de utfører oppgaver som gjør at 
saksbehandlere og ledere kan bruke sine ressurser på faget.  
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En av de ansatte i denne gruppen har stilling som økonomikonsulent. Barneverntjenesten har et 
svært komplekst budsjett, og for at vi skal kunne ha god oversikt over utgifter og inntekter er 
økonomikonsulenten helt nødvendig. Økonomikonsulentes oversikt er en av hovedårsakene til at 
barneverntjenesten har klart å redusere sine utgifter betraktelig de siste årene. 
 

4.9 Barnevernvakt 
Barneverntjenesten er lovpålagt å ha akutt beredskap hele døgnet. Nordre Follo kommune har løst 
dette ansvaret i en felles barnevernvakt sammen med de andre Follo-kommunene. Barnevernvakta 
har ansvaret for å betjene alle akutte saker utenfor lokal barneverntjenestes arbeidstid. Det vil si at 
de er tilgjengelige på kveld, natt, i helger og på helligdager. I tillegg gjennomfører barnevernvakta 
kontrolloppdrag etter bestilling fra barneverntjenestene. Kontrolloppdrag er uanmeldte eller 
anmeldte besøk hjemme hos familier ofte ut fra mistanke om rusmisbruk hos foreldrene, vold eller 
dårlig psykisk helse. Barnevernvakta kan også få oppdrag fra barneverntjenestene om å lete etter 
barn og ungdom som har forsvunnet eller rømt. 
 
Barnevernvakta i Follo har et styre som består av en representant fra hver av Follo kommunene, 
barnevernvaktas leder og en ansatt representant. Representantskapet, som består av alle ordførerne 
fra Follo kommunene, er styrets øverste beslutningsorgan. Representantskapets myndighet er 
hjemlet i vedtektene for Follo barnevernvakt.  
 
De som jobber hos barnevernvakta har grunnutdanning som barnevernspedagog, sosionom eller 
tilsvarende. Videre kreves det bred erfaring fra barnevernsarbeid eller fra fagfelt med klart 
overføringsbare verdier og perspektiver. Kjennskap til psykologisk førstehjelp overfor barn, inngående 
relasjonell kunnskap og kompetanse, samt evne til å arbeide konstruktivt i krise er vesentlige 
forutsetninger for å jobbe ved Follo barnevernvakt.     
 
Tabellen nedenfor viser antall henvendelser til Follo barnevernvakt siden 2009 og er hentet fra 
barnevernvaktas årsrapport for 2020: 
 

  Enebakk Frogn Nesodden Oppegård Ski Vestby Ås Andre 
Nordre 
Follo 

2009 51 49 49 200 120 59 80 109  
2010 108 60 78 108 162 70 110 105  
2011 45 59 98 150 148 70 88 62  
2012 72 74 110 76 130 68 83 74  
2013 91 54 133 132 188 71 74 66  
2014 149 123 215 178 184 99 104 93  
2015 217 83 88 132 371 75 211 110  
2016 193 145 72 223 254 103 136 115  
2017 113 88 91 247 419 53 123 274  
2018 207 123 178 160 224 82 100 287  
2019 202 281 155 254 404 230 292 760  
2020 327 168 251 x x 225 388 419 836 

 
Tallene i oversikten over henger sammen med i ulike forhold. Et åpenbart forhold 
kommunene imellom er knyttet til ulikt befolkningsgrunnlag. I tillegg kan variasjoner fra år til 
år handle om at enkelte kommuner i enkelte år kan ha et høyt antall saker av akutt karakter, 
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og der barnevernvakten får gjentatte henvendelser i de samme sakene. I disse tilfellene vil 
hver aktivitet overfor samme familie registreres som enkeltstående henvendelser. Videre 
forankres tallene også i barnevernvaktens bistand i form av kontrolloppdrag. 
Barneverntjenestene har ulik praksis på hvor mye de benytter barnevernvakten til 
gjennomføring av kontrollbesøk. Tallene kan også reflektere belastningen av alvorlige saker 
som den enkelte kommune har.  
Kategorien «andre» er henvendelser som gjelder barn/ungdom fra andre kommuer utenfor 
Follo. 
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5 OM BARNEVERNTJENESTEN 
 

Barneverntjenesten er sterkt regulert gjennom lovverk og retningslinjer. Alt vi foretar oss skal være 
forankret i lovverk og forskrifter. Det kan medføre at tjenesten er vanskelig å forstå. I dette kapittelet 
vil dere forhåpentligvis få et innblikk i gangen i en barnevernssak, og hva som ligger til grunn for de 
avgjørelsene som tas. 

Her er en enkel modell over gangen i en barnevernssak: 

 

 
 

5.1 Bekymringsmeldinger 
 

§ 4-2.Meldinger til barneverntjenesten. 

Barneverntjenesten skal snarest, og senest innen en uke, gjennomgå innkomne meldinger og 
vurdere om meldingen skal følges opp med undersøkelser etter § 4-3. 

 

For at barneverntjenesten skal kunne gi barn rett hjelp til rett tid, er vi avhengig av at alle sier ifra om 
de er bekymret for et barn. Offentlige ansatte har et særlig ansvar for å melde om bekymring. For å 
melde bekymring til barneverntjenesten er det tilstrekkelig at man har «grunn til å tro» at: 

Bekymringsmelding

Henlegge Undersøke

Henlegge Hjelpetiltak

Tvangstiltak

Barnet vokser opp i 
fosterhjem

Ettervern

Henlegge

Tilbakeføre

Hjelpetiltak

Henlegge

Tvangstiltak

Tilbakeføre

Hjelpetiltak

Henlegge

Barnet vokser opp i 
fosterhjem

Ettervern

Henlegge

Henlegge
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• et barn er utsatt for vold eller seksuelle overgrep i hjemmet 
• det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt 
• et barn har vist alvorlige atferdsvansker over tid 

Nordre Follo barneverntjeneste gjennomgår daglig bekymringsmeldingene som kommer inn. I første 
gjennomgang vurderes det om meldingen haster eller om vi kan vente med å vurdere denne til 
mottaksmøte som gjennomføres to ganger i uken. Det er avdelingslederne sammen med to fra 
avdeling mottak som vurderer bekymringsmeldingene. En vurdering av bekymringsmelding kan ha 
flere utfall. Meldingen kan bli henlagt fordi det ikke finnes grunnlag for å undersøke den nærmere. 
Familien kan få hjelp til å oppnå kontakt med andre hjelpeinstanser i eller utenfor kommunen, som 
for eksempel familievernkontoret, psykisk helse eller kommunepsykolog, eller man kan beslutte å 
undersøke barnet sin omsorgssituasjon nærmere på bakgrunn av hva som kommer frem i 
bekymringsmeldingen. Dersom man beslutter å undersøke barnets situasjon videre, fordeles saken til 
avdeling utfra barnets alder. Er det flere barn i familien som hører til ulike avdelinger vil saken bli 
undersøkt med av en ansatt fra hver avdeling. Dette skjer ganske ofte, og vi jobber derfor mye på 
tvers av avdelingene i undersøkelser.  

Tabellen viser hvor mange bekymringsmeldinger barneverntjenesten har mottatt de siste tre årene 
og tom 30.06.21: 

 

Barneverntjenesten vurderer at pandemien hvor alle har blitt tvunget til å være med hjemme og inne 
er årsaken til økningen i antall bekymringsmeldinger fra 2019 til 2020. Barneverntjenesten i Nordre 
Follo hadde en normal tilstrømming av antall bekymringsmeldinger på starten av 2020, og økningen i 
antall meldinger kom først på slutten av 2020. Årsaken til dette er sannsynlig de utfordringene som 
nedstengingen førte til ble synlige først ved økt tilstedeværelse på skolen og i barnehagen på slutten 
av 2020.  
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Tabellen viser hvem som har meldt bekymring til barneverntjenesten de to siste årene og tom 
30.06.21: 

 
 
Det kan være flere meldere bak samme bekymringsmelding. For eksempel kan melderen har ringt 
barnevernvakten som formidler meldinger videre til barneverntjenesten, og da blir det registrert to 
meldere. 
 
Barneverntjenesten opplevde under nedstengingen av Norge i forbindelse med pandemien i mars i 
fjor at antall offentlige meldere ble færre, mens antall private meldere økte tilsvarende. Det var 
derfor ingen nedgang i antallet bekymringsmeldinger, slik man opplevde på landsbasis.  
 
Tabellen viser hva som er bakgrunnen for bekymringsmeldingene de to siste årene og tom 30.06.21: 
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De øverste 8 kategoriene er nye for 2021. Kategoriene «Foreldres manglende foreldreferdigheter», 
«Barnet har nedsatt funksjonsevne» og «Barnets atferd/kriminalitet» er fjernet for 2021. 
 
Det kan være flere forhold som kommer frem i en bekymringsmelding, og det er ofte krysset av for 
flere kategorier på en og samme melding. 
I 2020 økte antallet bekymringsmeldinger på fysisk mishandling og høykonflikt i hjemmet. Under 
pandemien opplevde barneverntjenesten at mange de familiene vi er i kontakt med fikk det bedre. 
Det at fritidsaktiviteter og andre aktiviteter var stengt, skapte for mange en ro i familien og bedre tid. 
For mange av familiene barneverntjenesten er i kontakt med ble situasjonen verre. Det var få/ingen 
pauser fra hverandre i hverdagen og hjemmeskole ble en belastning, noe som bidro til at samspillet i 
familien forverret seg. Barneverntjenesten mener dette er årsaken til økningen i disse to kategoriene 
spesielt. 
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5.2 Undersøkelser 
Barnevernsloven § 4-3: 

Dersom det er rimelig grunn til å anta at det foreligger forhold som kan gi grunnlag for tiltak etter 
dette kapitlet, skal barneverntjenesten snarest undersøke forholdet, jf. frister inntatt i § 6-9. 

Undersøkelsen skal gjennomføres slik at den minst mulig skader noen som den berører, og den skal 
ikke gjøres mer omfattende enn formålet tilsier. Det skal legges vekt på å hindre at kunnskap om 
undersøkelsen blir spredt unødig. Foreldrene eller den barnet bor hos, kan ikke motsette seg at en 

undersøkelse som nevnt i første ledd blir gjennomført ved besøk i hjemmet. 
 

Dersom man etter gjennomgang av bekymringsmeldingen har besluttet at det er grunnlag for å 
undersøke det som kommer frem i meldingen, har barneverntjenesten tre måneder (kan i spesielle 
tilfelle utvides til seks måneder) på å finne ut om barnet eller familien har behov for hjelpetiltak. En 
undersøkelse er en beslutning og kan ikke klages på, og det er ikke behov for samtykke fra foreldre 
og barn til å gjennomføre undersøkelsen. 
 
Barneverntjenesten kan også gjennomføre undersøkelser på gravide (ufødt barn). I motsetning til 
undersøkelse på barn fra 0-18 år, må mor samtykke til undersøkelsen med unntak av de tilfeller der 
barneverntjenesten har fått bekymringsmelding fra kommunen om tilbakeholdelse av gravid 
rusmiddelavhengig etter helse- og omsorgstjenesteloven. Da kan saken åpnes uten samtykke, men 
barneverntjenesten må fremdeles ha et samarbeid med mor for å kunne gjennomføre en 
undersøkelse. 
 
I en undersøkelse tar barneverntjeneste kontakt med foreldrene og barnet for å få mer informasjon 
om hvordan barnet har det. Vi skal alltid snakke med barnet og må begrunne dersom vi ikke snakket 
med barnet i undersøkelsen. Barneverntjenesten skal lytte til det barnet sier og ta hensyn til dette i 
sine vurderinger og beslutninger. Barneverntjenesten vil som hovedregel og komme på et planlagt 
hjemmebesøk. I tillegg innhenter vi i samarbeid med barn og foreldre, opplysninger fra andre som 
kan belyse barnet og familien sin situasjon, som for eksempel skole, barnehage, helsestasjon, politi, 
og fastlege. Innhenting av informasjon fra andre instanser skal så langt som mulig skje med samtykke 
fra foresatte og barn over 15 år. Barneverntjenesten kan innhente informasjon uten samtykke 
dersom man mener at barnets situasjon er svært bekymringsfull. Når barneverntjenesten starter opp 
en undersøkelse blir det laget det en undersøkingsplan sammen med familien. Denne er et viktig 
verktøy for å skape trygghet og forutsigbarhet for familien. Planen er også et hjelpemiddel for 
barnevernkonsulenten til å planlegge arbeidet slik at undersøkelsen bli gjort innenfor lovpålagte 
frister. På bakgrunn av opplysningene som kommer frem i undersøkelsen vurderer 
barneverntjenesten sammen med familien hvilke risiko- og beskyttelsesfaktorer som finnes for 
barnet og/eller familien. Ut ifra en vurdering av familiens ønsker og barneverntjenesten sine 
vurderinger opp mot barnets behov blir saken enten henlagt, henvist til andre hjelpeinstanser eller 
det blir satt inn hjelpetiltak i hjemmet. De hjelpetiltakene som barneverntjenesten setter inn, skal 
være målrettet og knyttet til barnets behov.  
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Tabellen viser antallet undersøkelser barneverntjenesten har gjennomført de tre siste årene tom 
30.06.21:

 
Antall undersøkelser gikk ned fra 2019 til 2020, i samme periode gikk antall meldinger opp. Dette 
henger sammen med at det er en stor økning i antall meldinger fra 2019 til 2020 i pågående 
undersøkelser/henlagt pga aktiv tiltakssak.  
 
 

5.3 Hjelpetiltak 
Barnevernloven § 4-4  

Barneverntjenesten skal bidra til å gi det enkelte barn gode levekår og utviklingsmuligheter ved 
råd, veiledning og hjelpetiltak. Hjelpetiltak skal ha som formål å bidra til positiv endring hos barnet 
eller i familien. 

Barneverntjenesten skal, når barnet på grunn av forholdene i hjemmet eller av andre grunner 
har særlig behov for det, sørge for å sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien. 

Fylkesnemnda kan, når det er nødvendig for å sikre barnet tilfredsstillende omsorg eller av 
andre grunner, beslutte at opphold i barnehage eller andre egnede dagtilbud, opphold i besøkshjem 
eller avlastningstiltak, leksehjelp, fritidsaktiviteter, bruk av støttekontakt eller andre lignende 
kompenserende tiltak skal settes i verk ved pålegg til foreldrene. Når det er nødvendig for å sikre 
barnet tilfredsstillende omsorg, kan fylkesnemnda gi pålegg om tilsyn, meldeplikt og urinprøver. På 
samme vilkår kan fylkesnemnda gi pålegg om omsorgsendrende tiltak. De omsorgsendrende tiltak 
som anvendes, skal være faglig og etisk forsvarlige og bygge på et allment akseptert 
kunnskapsgrunnlag. 

Hjelpetiltak etter tredje ledd kan opprettholdes inntil ett år fra vedtakstidspunktet. For pålegg 
om opphold i barnehage eller annet egnet dagtilbud gjelder ingen tidsbegrensning. 

For barn som har vist alvorlige atferdsvansker, jf. § 4-24 første ledd, eller som er i ferd med å 
utvikle slike alvorlige atferdsvansker, kan fylkesnemnda vedta at foreldrestøttende tiltak som har som 
formål å redusere barnets atferdsvansker kan gjennomføres uten barnets samtykke. Slike 
foreldrestøttende tiltak kan også gjennomføres uten barnets samtykke når tiltakene iverksettes som 
ledd i avslutningen av et institusjonsopphold med hjemmel i § 4-24. Foreldrestøttende tiltak uten 
barnets samtykke kan ikke opprettholdes utover seks måneder fra fylkesnemndas vedtak. 

Når vilkårene i annet ledd er til stede, og dersom behovene ikke kan løses ved andre hjelpetiltak, 
kan barneverntjenesten også formidle plass i fosterhjem, institusjon eller omsorgssenter for 
mindreårige. Hvis det må forutsettes at foreldrene i lengre tid ikke vil kunne gi barnet forsvarlig 
omsorg, bør det likevel vurderes om det med en gang skal vedtas at barneverntjenesten skal overta 
omsorgen for barnet etter § 4-12 første ledd, framfor frivillig plassering etter denne paragraf. 
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Barneverntjenesten deler hjelpetiltak inn i fire ulike kategorier: 
• Omsorgsendrende hjelpetiltak (for eksempel veiledning) 
• Koordinerende tiltak (for eksempel ansvarsgruppemøter) 
• Kompenserende tiltak (for eksempel støttekontakt og besøkshjem) 
• Kontrolltiltak (for eksempel rustesting og uanmeldte tilsyn i hjemmet) 
 
Et barn kan få flere hjelpetiltak, og hjelpen kan rette seg mot både foreldre og barn samtidig. 
Barnevernskonsulentens hovedoppgave er å igangsette, utføre, koordinere og evaluere den hjelpen 
familien får. Det blir utarbeidet en plan for den hjelpen barnet og familien skal få, en tiltaksplan. 
Hjelpen barnet eller familien får skal evalueres hver 3 måned for å sikre at barnet får rett hjelp til rett 
tid. Evalueringen skjer alltid i samarbeid med barnet, familien og andre instanser som familien har 
kontakt med knyttet til den hjelpen familien får fra barneverntjenesten. Barnevernkonsulenten skal 
gjennom koordineringsoppgaven sikre at den hjelpen som blir gitt er formålstjenlig og fører til at 
omsorgssituasjonen til barnet blir bedre.   
 
Barneverntjenesten kan iverksette tiltak både i og utenfor hjemmet. Aktuelle tiltak som 
barneverntjenesten tilbyr kan være råd og veiledning, nettverksmøter, familieråd, frivillig plassering i 
fosterhjem/nettverk/institusjon, ansvarsgruppe rundt barnet, ruskontroll, familieveiledning, 
besøkshjem, støttekontakt, samarbeid med andre offentlige instanser eller miljøterapeutisk hjelp i 
hjemmet. Barneverntjenesten kan også benytte seg av tilbud fra eksterne, kommunale eller statlige 
instanser. Eksempel på dette er Alternativ til vold (ATV), familievernkontor, det statlige barnevernets 
tilbud som foreldre- og barn senter, og MST (Multisystemisk terapi) til ungdom med atferdsvansker.  
 
Barneverntjenestens hovedmålsetning med hjelpetiltak er å gjøre foreldre i stand til å gi barnet god 
nok omsorg selv uten bistand fra barneverntjenesten. Det mest brukte tiltaket i barneverntjenesten 
er derfor foreldreveiledning. Barneverntjenesten i Nordre Follo følger til enhver tid opp litt over 200 
barn som får hjelpetiltak. I løpet av et år er det ca 300 barn som har mottatt hjelpetiltak. 
 
 

5.4 Ettervern 
Barnevernloven § 1-3 

Tiltak som omhandlet i denne lov kan treffes overfor barn under 18 år. 
Når barnet samtykker, kan tiltak som er iverksatt før barnet har fylt 18 år, opprettholdes eller 
erstattes av andre tiltak som er omhandlet i denne lov inntil barnet har fylt 25 år. Jf. likevel § 4-
24 tredje ledd. Opphør av tiltak ved fylte 18 år og avslag på søknad om tiltak etter fylte 18 år skal 
regnes som enkeltvedtak og skal begrunnes ut fra hensynet til barnets beste, jf. § 4-1. 
 
Når ungdom har mottatt tiltak fra barneverntjenesten frem til de fyller 18 år, kan barneverntjenesten 
tilby det vi kaller ettervern. Dette kan tilbys både til ungdommer som har mottatt hjelpetiltak og de 
som har vært plassert enten på institusjon eller fosterhjem frem til fylte 18 år. Da kan ungdommen 
fortsette å få tilbud om det samme tiltaket den hadde før fylte 18 år eller kan få tilbud om andre 
tiltak ungdommen trenger. Fra og med 2021 har grensen for å få tiltak fra barneverntjenesten blitt 
flyttet fra 23 til 25 år. Hvilken hjelp ungdommen trenger vurderes i samarbeid med ungdommen. . 
Tiltakene som tilbys skal vurderes etter «barnets beste». Hjelpen har som hovedregel fokus på at 
ungdommen skal bli selvstendig og klare seg selv uten hjelp fra offentlige instanser etter at de har 
fylt 25 år. I noen tilfeller vurderer barneverntjenesten at det ungdommen trenger ikke er hjelp 
barneverntjenesten kan tilby, men vi kan da bistå ungdommen med å komme i kontakt med andre 
offentlige tjenester. 
 Barneverntjenesten i Nordre Follo følger til enhver tid opp ca 40 ungdommer som får om ettervern. 
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5.5 Tiltak etter behandling i fylkesnemnda (tvangstiltak) 
Barneverntjenesten har tre muligheter for å sette i verk tiltak uten samtykke fra barnet og 
foreldrene. Dette er pålegg om hjelpetiltak, atferds plassering eller omsorgsovertakelse. 
 
 

5.6 Pålegg av hjelpetiltak 
Dersom foreldre ikke samtykker til at barneverntjenesten får iverksette nødvendig hjelp til barnet 
kan barneverntjenesten etter barnevernloven § 4-4, 3.ledd fremme sak for fylkesnemnda for pålegg 
av hjelpetiltak. Pålegget er et tvangsvedtak hvor foreldrene ikke kan motsette seg å ta imot 
hjelpetiltaket. Det er kun de hjelpetiltakene som er listet opp i 3.ledd barneverntjenesten kan be om 
pålegg av.  
 
 

5.7 Atferdsplassering 
I noen tilfeller kan barneverntjenesten etter barnevernloven § 4-24 fremme sak for fylkesnemnda for 
å plassere ungdom i behandlingsinstitusjon. Dette gjelder dersom ungdommen har vist: 

• alvorlige atferdsvansker som alvorlig og gjentatt kriminalitet 
• vedvarende rusmisbruk 
• unndrar seg omsorg ved å rømme hjemmefra 
• utsetter seg selv for farlige situasjoner og lignende 

 
En slik plassering kan kun foretas dersom fylkesnemnda har bestemt det. Hverken foreldre eller 
ungdommen kan motsette seg en slik plassering. Ungdommen kan bli plassert på en slik institusjon 
inntil ett år, men plasseringen kan i visse tilfeller utvides med ett år til.  
 
Ungdommer kan også samtykke til en plassering på behandlingsinstitusjon etter barnevernloven § 4-
26. Ungdommen må også da har vist de samme atferdsvanskene som etter § 4-24. 
 
Barneverntjenesten kan også benytte seg av barnevernloven § 4-25 dersom en ungdom har akutt 
behov for å bli plassert på bakgrunn av atferdsproblematikk. Det er de samme kriteriene for en slik 
plassering som for en plassering etter § 4-24, men ungdommen har vist behov for at det settes inn 
umiddelbar hjelp. 
 
Det er sjelden at barneverntjenesten i Nordre Follo benytter seg av atferdsplasseringer. Det er 
mindre enn en slik plassering i året, da det er lange perioder hvor barneverntjenesten ikke har 
ungdommer plassert etter disse hjemlene. Årsaken til at en slik plassering brukes sjelden er fordi 
dette er et svært inngripende tiltak for ungdommen, slik at vi heller forsøker å jobbe med 
utfordringene i familien.  
 
For at en atferdsplassering skal være vellyket er det blant annet avgjørende at foreldrene får 
veiledning og har tett kontakt med institusjonen gjennom hele plasseringstiden, og at tilbakeføringen 
til hjemmet er godt panlagt og over tid. 
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5.8 Omsorgsovertakelse 
 

Barnevernloven § 4-12 
Vedtak om å overta omsorgen for et barn kan treffes 
a) dersom det er alvorlige mangler ved den daglige omsorg som barnet får, eller alvorlige mangler  

i forhold til den personlige kontakt ogtrygghet som det trenger etter sin alder og utvikling, 
b) dersom foreldrene ikke sørger for at et sykt, funksjonshemmet eller spesielt hjelpetrengende barn 

får dekket sitt særlige behov for behandling og opplæring, 
c) dersom barnet blir mishandlet eller utsatt for andre alvorlige overgrep i hjemmet, eller 
d) dersom det er overveiende sannsynlig at barnets helse eller utvikling kan bli alvorlig skadd fordi  

foreldrene er ute av stand til å ta tilstrekkelig ansvar for barnet 
Et vedtak etter første ledd kan bare treffes når det er nødvendig ut fra den situasjon barnet befinner 
seg i. Et slikt vedtak kan derfor ikke treffes dersom det kan skapes tilfredsstillende forhold for barnet 
ved hjelpetiltak etter § 4-4 eller ved tiltak etter § 4-10 eller § 4-11. 
Et vedtak etter første ledd skal treffes av fylkesnemnda etter reglene i kapittel 7. 
 
Barneverntjenesten jobber ett det som kalles «minste inngreps prinsipp». Det betyr at 
barneverntjenesten ikke skal sette inn strengere/sterkere tiltak enn det som er nødvendig, og 
barneverntjenesten skal derfor som hovedsak forsøke å hjelpe familien ved hjelpetiltak før det 
vurderes tvangstiltak. 
 
Noen ganger vurderer barneverntjenesten at hjelpetiltakene ikke har fungert, eller at vanskene i 
familiene er så alvorlige at barnet må få andre omsorgspersoner. Det er ikke barneverntjenesten som 
selv kan bestemme at et barn skal flyttes ved tvang ut av hjemmet, men fylkesnemnda. Ved en slik 
vurdering kan barneverntjenesten etter vedtak fra fylkesnemnda flytte barnet i et fosterhjem eller til 
en institusjon.  
 
Barneverntjenesten skal hver gang det er behov for at et barn må flyttes ut av hjemmet vurdere om 
barnet kan flytte til personer i sin familie eller nettverk. De som skal ha omsorgsoppgaven for barnet 
må kunne godkjennes som fosterhjem. Med barnevernreformen skal fokuset på plassering i nettverk 
styrkes. Fosterhjemstjenesten i Bufetat, som har bistandsplikt på å rekruttere og tildele kommunene 
fosterhjem ved behov, har som målsetting at 2/3 av barna som plasseres skal plasseres i nettverk. 
Dette vil kreve ytterligere kompetanse hos barneverntjenesten både i rekruttering og oppfølging i 
etterkant.  
I Nordre Follo barneverntjeneste er vi i gang med å etablere veiledningsgruppe for fosterhjem som 
tar imot barn fra eget nettverk.   
 
Barneverntjenesten i Nordre Follo har til enhver tid ca 50 barn som bor i fosterhjem og ca 5 barn som 
bor på institusjon. 38,5 % av barna er plassert i familie/nettverk. 
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5.9 Akutt plassering 
 

Barnevernloven § 4-6 
Dersom et barn er uten omsorg fordi foreldrene er syke eller barnet er uten omsorg av andre 

grunner, skal barneverntjenesten sette i verk de hjelpetiltak som umiddelbart er nødvendige. Slike 
tiltak kan ikke opprettholdes mot foreldrenes vilje. 

Er det fare for at et barn blir vesentlig skadelidende ved å forbli i hjemmet, kan 
barnevernadministrasjonens leder eller påtalemyndigheten uten samtykke fra foreldrene umiddelbart 
treffe midlertidig vedtak om å plassere barnet utenfor hjemmet. 

Barnevernadministrasjonens leder kan i et slikt tilfelle også treffe midlertidig vedtak etter § 4-
19. 

Er det truffet vedtak etter annet ledd, skal begjæring om tiltak som nevnt i § 7-11 sendes 
fylkesnemnda snarest, og senest innen seks uker, men innen to uker hvis det gjelder tiltak etter § 4-
24. 
 
Barneverntjenesten kan etter overnevnte paragraf plassere barn/ungdommer utenfor hjemmet via 
det som kalles et akuttvedtak. Det finnes to hjemmelsgrunnlag. Barnevernloven § 4-6, 1.ledd kan 
benyttes når barnet står uten omsorgspersoner for eksempel om foreldrene akutt har blitt innlagt på 
sykehus fordi det har skjedd en ulykke eller lignende. Ved bruk av denne akuttparagrafen skal 
barneverntjenesten sørge for at barnet har omsorgspersoner i den tiden foreldrene er utilgjengelige 
og barnet skal tilbakeføres til foreldrene så snart foreldrene er tilgjengelige igjen.   
Barnevernloven § 4-6,2.ledd kan benyttes der hvor barnet akutt har behov for andre 
omsorgspersoner fordi det vurderes som svært skadelig for barnet å forbli i hjemmet. En slik 
plassering benyttes som oftest dersom barnet er utsatt for/vitne til vold eller seksuelle overgrep eller 
foreldrene er tydelige ruspåvirket. Barneverntjenesten skal ved en akuttplassering hver dag vurdere 
om barnet kan tilbakeføres til foreldrene. I Nordre Follo barneverntjeneste blir barna som regel 
tilbakeført til foreldrene etter kun få dager, da foreldrene ofte samtykker til hjelpetiltak som kan 
bidra til at situasjonen for barnet blir endret i hjemmet.  
 
 

5.10 Rettigheter 
Barneverntjenesten har et stort ansvar for å sørge for at alle som er involverte i en barnevernssak får 
sine rettigheter oppfylt.  
 
Etter forvaltningsloven § 2 bokstav e er part i saken den «en avgjørelse retter seg mot eller som 
saken ellers direkte gjelder». Etter barnevernloven betyr det som regel foreldre og barn over 15 år.  
Som part har du som hovedregel rett på innsyn i alle dokumentene som omhandler din sak.  
 
Barneverntjenesten har også en plikt til å sørge for at de som er parter i saken får opplysninger om 
hvilke dokumenter og vurderinger som til enhver tid er arkivert hos barneverntjenesten.  
 
Medvirkning fra alle partene i en barnevernssak har blitt styrket de siste årene. Medvirkning betyr at 
alle skal høres og få anledning til å si sin mening. Barneverntjenesten skal ved en avgjørelse la alle 
partene medvirke, og i begrunnelsen for beslutningene som tas skal vektingen av partenes syn 
fremkomme. Barn skal medvirke uansett alder, og barnets syn skal komme frem i alle faser av en sak. 
Selv spedbarn skal høres. Dette utfordrer barneverntjenesten på kompetanse på samtaler med barn 
og tolke nonverbal kommunikasjon.  
 
 
 

https://lovdata.no/lov/1992-07-17-100/%C2%A74-19
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6 TEMAOMRÅDER 
 
6.1 Samarbeid med andre sektorer  
For å få til et helhetlig tilbud til innbyggerne i kommunen er det viktig med samarbeid mellom 
tjenestene kommunen tilbyr. Barneverntjenesten samarbeider med alle tjenester i og utenfor 
kommunen som jobber mot barn og foreldre. Aktuelle samarbeidspartnere er blant annet 
helsestasjonen, barnehager, BUP, PPT, og forebyggende helsetjenester for barn, politiet, skoler, 
familievernkontor, NAV, DPS, psykisk helsetjeneste for voksne, krisesenter, alle forebyggende 
tjenester i kommunen med flere.  
 
Et av barnevernets nasjonale kvalitetsmål er at innsatsen skal være samordnet og preget av 
kontinuitet. Samordning og samarbeid innebærer å koordinere «hvem som gjør hva», sørge for at de 
ulike tjenestene jobber mot samme mål og at nødvendig og tilstrekkelig informasjon deles mellom 
tjenestene for å hjelpe barnet best mulig. Barneverntjenesten sitter derfor i flere samarbeidsarenaer 
sammen med flere av disse tjenesten både på overordnet og individuelt nivå.  
 
Barneverntjenesten driver ikke oppsøkende arbeid. For at barn i kommunen skal kunne få nødvendig 
hjelp er det helt nødvendig at alle instanser som er listet opp ovenfor har nok kunnskaper til å kunne 
oppdage om barn lever i situasjoner som kan være skadelig for dem. Det er viktig at alle tjenester i 
kommunen som jobber med barn, unge og foreldre kjenner til barneverntjenesten og sin 
opplysningsplikt om å melde bekymring for barn til barneverntjenesten. Samarbeidsfora med andre 
instanser er viktig både for at barneverntjenesten kan gi informasjon om andre tjenesters 
opplysningsplikt, men også grensegangene for opplysningsplikten, og for å bidra inn i planlegging av 
hvilke forebyggende tiltak kommunen bør ha. 
 
Barneverntjenesten har stort behov for juridisk bistand. Alle saker som fremmes for fylkesnemnda og 
øvrig rettssystem krever at barneverntjenesten bistås av en jurist. I tidligere Ski og Oppegård 
kommuner mottok barneverntjenestene disse tjenesten fra et eksternt advokatfirma. Etter 
sammenslåingen får barneverntjenesten disse tjenestene fra juridisk avdeling i kommunen. Det er til 
sammen tre jurister fra juridisk avdeling som har som oppgave å bistå barneverntjenesten. 
Barnevernssaker er komplekse og består av både barnevernfaglige og juridiske vurderinger. Juridisk 
avdeling er av den grunn naturligvis en nær samarbeidspartner for barneverntjenestene. 
 
 
6.2 Forebyggende arbeid 
Enda viktigere enn at forebyggende tjenester i kommunen har kompetanse på å se at barn lever 
under forhold som kan være skadelig, er de forebyggende tjenestenes kompetanse og ressurser til å 
gi tilbud på et lavere innsatsnivå enn det barneverntjenesten skal.  
 
Etter ny barnevernslov som ble vedtatt rett før sommeren i år, skal kommunestyret vedta en plan for 
kommunens arbeid for å forebygge omsorgssvikt og atferdsproblemer. Dette vil være et viktig 
verktøy for å sikre forpliktelse til og systematisk innsats for å legge til rette for helhetlige tjenester til 
barn og unge. Planen skal inneholde en beskrivelse av overordnede mål og strategier for det 
helhetlige tjenestetilbudet, hvordan ansvaret skal fordeles mellom etatene, hvordan 
oppgaveløsningen skal organiseres og hvordan ulike etater skal samarbeide. 
 
I Nordre Follo kommune er et arbeid rundt forebyggende tjenester i gang. Vi kaller dette arbeidet 
«Program forebygging barn og unge». Programmet ble iverksatt etter en analyse fra Agenda Kaupang 
som påpekte blant annet at Nordre Follo kommune ikke hadde god nok oversikt over hvem som gjør 
hva, hvilke tiltak som finnes i kommunen, og at vi hadde få tiltak på tiltaksnivå to – tiltaksnivået som 
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skal forhindre at det blir barnevernssaker. Programmet omfatter blant annet å sikre at andre 
tjenester kjenner godt til opplysningsplikten til barneverntjenesten, har kunnskaper og verktøy til å 
oppdage og forhindre skjevutvikling hos barn, slik at riktig tiltak kan settes inn raskt.   
 
Forebyggende arbeid er svært viktig, og man kan jo tenke at dersom kommunen jobber godt 
forebyggende så ville det føre til at færre barn er i behov av tjenester fra barnevernet. Det er ikke 
nødvendigvis slik. Det er flere kommuner som har satset på omfattende forebyggende tiltak i 
kommunen, og ikke har fått denne effekten. Ved at man har økt satsing på forebyggende tiltak i 
kommunen får man flere fagpersoner som ser barna og flere som har mulighet til å fange opp 
utfordringer. Godt forebyggende arbeid i kommunen kan føre til at bekymringsmeldingene som 
sendes til barneverntjenesten er mer «riktige». Det vil si at det sendes bekymringsmelding på de 
barna som faktisk bør få hjelp av barneverntjenesten og ikke fordi man ikke har gode nok 
forebyggende tiltak andre steder i kommunen.  
 
Økt satsing på forebyggende tiltak vil også føre til at man oppdager tidlig barnet/familiens 
utfrodringer. Når man oppdager utfordringene tidlig vil man minske den personlige belastningen for 
barn og familie ved å tidligere få hjelp, og de samfunnsmessige konsekvensene vil reduseres. Flere 
mennesker vil vokse opp med mindre belastning, som gir kvalitativt bedre liv. Flere vil fullføre 
utdanning, klare seg bedre selv, og færre vil få psykiske belastninger. Barneverntjenesten møter ofte 
barn og familier hvor rett tiltak satt inn på et tidligere stadie hadde kunnet forebygge store 
utfordringer. Ofte ser barneverntjenesten at barna viste tegn til skjevutvikling allerede i tidlige 
barnehageår. Derfor er det viktig med godt tverrfaglig samarbeid hvor vi jobber tett sammen for å 
finne de tiltakene som har god effekt på et tidlig tidspunkt.  
 
Hensikten med «Program forebygging barn og unge» er nettopp er å kartlegge hvilke tiltak vi har på 
ulike behovsnivå i kommunen, om vi har de riktige tiltakene, om det er noe vi mangler, noe vi skal 
gjøre mer av eller mindre av, eller om vi gjør noe som ikke har effekt. Arbeidet er igangsatt, men det 
er et omfattende arbeid og vil kreve tid om det skal gjøres på en slik måte at vi får de riktige svarene 
og klarer å gjøre de riktige prioriteringene som igjen skaper en bedre helsefremmende og 
forebyggende praksis.  
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7 UTFORDRINGSBILDET 
 

7.1 Pandemien 
Korona pandemien har gitt barneverntjenesten tilleggsutfordringer, som for mange andre tjenester. 
Barneverntjenesten er en operativ tjeneste og skal gjennomføre hjemmebesøk, fysiske samtaler, 
oppfølgingsbesøk i fosterhjem og lignende. Barneverntjenestens ansatte er i løpet av en uke innom 
mange forskjellige hjem og familier, både i og utenfor kommunen. Det har i 2020 og hittil i 2021 vært 
stort fokus på hvordan vi skal klare å gjennomføre våre oppgaver på en smittevern vennlig måte. Det 
har vært tett dialog med beredskapsteamet i kommunen, med både daglige og ukentlige møter.  
Barneverntjenesten i Nordre Follo startet pandemien med å være på hjemmekontor og ha få ansatte 
som gikk i vaktlag på kontoret. Dette fungerte dårlig for logistikken i tjenesten da avdelinger og 
ansatte jobber på tvers og tett med hverandre. Etter et par måneder gikk vi tilbake til å være fulltid 
på kontoret, men med avstandsregler og skjerpede hygiene tiltak. Pr i dag har ingen i tjenesten blitt 
smittet av korona viruset via jobben. Avstandsreglene har ikke alltid vært mulig å følge. I noen 
situasjoner, som for eksempel ved plassering av barn, vil det ikke være mulig å holde tilstrekkelig 
avstand til barnet. På tross av dette har de ansatte gjennomført oppgavene med pågangsmot og 
relativt lite fravær knyttet opp til pandemien.  
 
Barneverntjenesten har under pandemien opplevd at foreldre har vegret seg for å komme på møter 
og ta imot barneverntjenesten på hjemmebesøk, da de har vært bekymret for smitte. 
Barneverntjenesten har likevel klart å gjennomføre påkrevde oppgaver og har overholdt frister.  
 
 

7.2 Barnevernreformen (oppvekstreformen) 
Barnevernet i Norge har en fordeling av oppgaver mellom kommunene og staten, mellom 
kommunenes 1.linje tjenester og Barne-, ungdom-, og familieetaten (BUFetat). Kort fortalt har 
BUFetat ansvaret for å gi kommunen bistand etter søknad om institusjonsplasser, fosterhjem og 
noen spesialiserte hjelpetiltak slik som MST (multi systemisk terapi). Barneverntjenestene i 
kommunene og BUFetat deler på kostnadene for disse tjenestene. Reformen handler kort om at 
staten vil overføre flere av de oppgaver de har i dag til kommunene, og at kommunene må betale en 
høyere andel av plasseringstiltakene. I tillegg handler reformen om at kommunene skal utarbeide en 
plan for forebyggende tiltak og at barnevernet skal lage en tilstandsrapport. Siden 
barnevernreformen også handler om andre tjenester i kommunen, har den blitt døpt om til en 
oppvekstreform. 
 
Målene med reformen er: 

• Kommunene skal styrke arbeidet med tidlig innsats og forebygging 
• 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 

 
Selv om reformen trer i kraft i januar 2022, så vil det være en overgangsperiode på overføring av 
oppgaver. Det er fremdeles mange uklare avgrensninger i reformen mellom kommune og stat, og 
finne disse grensegangene vil være et arbeid som vil pågå utover 2022.  
 
En stor utfordring for kommunen som følge av reformen er økte økonomiske utgifter til barnevern. 
Dette står det mer om under kapittelet om økonomi. 
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Som en del av reformen vil det fra 2022 være et krav til at kommunene skal lage en plan for det 
forebyggende arbeidet. Denne planen skal vedtas av kommunestyret. En plan vedtatt i 
kommunestyret vil bidra til overordnet forankring av det forebyggende tilbudet og av fordelingen av 
kommunens ressurser til dette arbeidet. Dette vil være et viktig verktøy for å sikre forpliktelse til og 
systematisk innsats for å legge til rette for helhetlige tjenester til barn og unge. Kunnskapen 
kommunen mottar gjennom den årlige tilstandsrapporten fra barneverntjenesten vil være en del av 
grunnlaget for å planlegge og videreutvikle det forebyggende arbeidet og barnevernstjenestens rolle 
i dette arbeidet. 
 
Planen for det forebyggende arbeidet skal inneholde en beskrivelse av overordnende mål og 
strategier for det helhetlige tjenestetilbudet, hvordan ansvaret skal fordeles mellom etatene, 
hvordan oppgaveløsingen skal organiseres og hvordan ulike etater skal samarbeide.  
 
 

7.3 Ny barnevernlov 
Parallelt med arbeidet med barnevernsreformen har det vært jobbet med en ny barnevernlov.  
Gjeldende barnevernlov er snart 30 år gammel, og formålet med ny barnevernslov er å få en mer 
tilgjengelig lov tilpasset dagens samfunn. Ny barnevernlov skal bidra til bedre barnevernsfaglig 
arbeid, styrke barns og foreldres rettssikkerhet og bidra til økt vekt på forebygging og tidlig 
innsats. Ny barnevernlov ble vedtatt på Stortinget i april 2021. Tidspunkt for iverksetting av loven er 
ennå ikke bestemt, men ut fra signalene som har kommet kan det se ut til å bli januar 2023. 
 
Deler av ny lov er allerede iverksatt, slik som at muligheten for motta ettervenstiltak er flyttet til 25 
år,  og noe vil iverksettes fra januar 2022. Det gjelder blant annet: 

• kommunens ansvar for å fremme gode oppvekstvilkår for barn og unge gjennom forebygging 
• krav til kommunen om samordne sitt tjenestetilbud til barn og familier 
• at kommunestyret skal vedta en plan for kommunens forebyggende arbeid 
• barneverntjenestens anledning til å vedta utredning av omsorgssituasjonen til barn i alderen 

0 til 6 år i senter for foreldre og barn 
 
Ny lov har en helt annen oppbygning en nåværende lov. Det vil bli krevende for de ansatte i 
barneverntjenesten å sette seg inn i ny lov, parallelt med økt behov for kompetanse og økende 
dokumentasjonskrav.  
 
I dag er det ingen krav til utdanning for de som skal jobbe i barneverntjenesten. Derfor er det store 
forskjeller i landet på hvilke faggrupper som gjennomfører oppgavene. Barnevernreformen og ny 
barnevernlov har hatt fokus på å skape likere barneverntjenester i Norge. Som et tiltak for å møte 
dette er det i ny lov fastsatt krav til kompetanse for barneverntjenestens personell. Fra januar 2031 
må alle ansatte i barneverntjenesten som utfører saksbehandler oppgaver slik som vurdering av 
bekymringsmeldinger, undersøkelser, iverksetting og gjennomføring av hjelpetiltak, med mer, ha: 

• barnevernsfaglig mastergrad eller annen relevant utdanning på tilsvarende nivå 
• relevant bachelorutdanning dersom det innen 1. januar 2031 kan dokumenteres minst fire 

års arbeidserfaring fra barnevernet i tillegg til at det er gjennomført en barnevernsfaglig eller 
annen relevant videreutdanning med minst 30 studiepoeng. 

Bestemmelsen gjelder også for barnevernstjenestens leder og lederens stedfortreder, og for 
sakkyndige som barnevernstjenesten har engasjert. 
 
Hvilke master utdanninger som vil bli godkjent og hvordan staten skal tilrettelegge gjennom 
ressurser for å støtte gjennomføringen, er ennå ikke klart. Det er lovet en tilbakemelding på dette i 
2022. 
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I Nordre Follo barneverntjeneste har de færreste ansatte masterutdanning, men mange har 
videreutdanning. Det vil bli en stor utfordring for tjenesten i de neste ti årene å få hevet nivået til de 
nye kompetansekravene. Dette vil kreve utstrakt bruk av vikarer, et økt behov for ansatt ressurser i 
perioden, og vil få en økomisk konsekvens ved økte lønninger. 
 
 

7.4 Økonomi 
Barneverntjenesten har siden sammenslåingen av Oppegård og Ski kommuner redusert sitt budsjett 
og forbruk med over 30 millioner (se grafen nedenfor). Dette har hovedsakelig vært mulig med tiltak 
som: 

• harmonisering av skjønnsvurderinger 
• nedleggelse av ett bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger (grunnet mangel på 

tildeling av flyktninger) 
• redusert ressurser i ettervern for enslige mindreårige flyktninger (grunnet mangel på tildeling 

av flyktninger) 
 

 
Grafen viser det samlede forbruket Ski og Oppegård barneverntjenester hadde i 2018 og 2019 og 
budsjettet for barneverntjenesten i Nordre Follo i 2021. Barneverntjenesten nådde budsjettmålet i 
2020 med et mindreforbruk: 

 
 
 
Nordre Follo kommune har en anstrengt økonomisk situasjon, noe barneverntjenesten også må bidra 
til å løse. Barneverntjenesten har et komplisert budsjett, hvor noen av utgiftene er forutsigbare og 
stabile, mens store deler at utgiftene handler om hvilke behov barna barneverntjenesten kommer i 
kontakt med har. Budsjettet er avhengig av gjennomsnittlig likt påtrykk med saker fra år til år. Dette 
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blir enda viktigere etter at barnevernreformen er iverksettelse. Da vil barneverntjenesten vil få en 
vesentlig større del av utgiftene til plasseringer på institusjon, hvor en ekstra plassering på institusjon 
i året vil gi store merutgifter. Barneverntjenesten er lovpålagt å utføre de tiltakene som er nødvendig 
for barn og unge, og dette gjør økonomisk styring uforutsigbart.  
 
Kommunene vil bli kompensert i rammetilskuddet for økte utgifter til barneverntjenesten som 
konsekvens av reformen. Beregningen av rammetilskuddet vil gjøres gjennom en kostnadsnøkkel 
som bruker kriterier som barn i skolepliktig alder, bosettingsutgifter og lignende. Beregningen vil 
altså ikke gjøres ut fra de faktiske utgiftene kommunene har pr i dag på plasseringstiltak. Hvor mye 
kommunene vil bli kompensert vil først komme i statsbudsjettet høsten 2021.  
 
Barneverntjenesten i Nordre Follo har regnet ut at dersom dagens bruk av institusjonsplasser og 
forsterkning av fosterhjem opprettholdes, vil det være et behov for at kommunen kompenseres for 
nesten 30 millioner til budsjettet til barneverntjenesten. Rammetilskuddet er frie midler, og vil ikke 
være øremerket barneverntjenesten. Barneverntjenesten er helt avhengig at midlene tildeles 
tjenesten for å ikke gå med et merforbruk. Kommunedirektøren vil komme tilbake til prioritering av 
det økte rammetilskuddet i sitt forslag til SHP 2022-2025 
 
Regjeringen startet i 2011 med det de kalte «Barnevernsløftet». Dette innebar blant annet å øke 
antall stillinger i kommunalt barnevern på bakgrunn av en vurdering av for få ansatte til å 
gjennomføre oppgavene i kommunen og for å utjevne forskjellene i landet. Barneverntjenestene i Ski 
og Oppegård fikk frem til 2014 til sammen øremerket statlig støtte til 7 stillinger. Fra og med 2022 vil 
støtten til disse stillingene (5,5 millioner) ikke lengre være øremerket, men vil gå inn i kommunens 
ramme. For at Nordre Follo barneverntjeneste skal kunne opprettholde den samme kvaliteten og 
forsvarligheten til arbeidet er vi avhengige av at vi i fremtiden fremdeles får disse. En av 
suksessfaktorene til det reduserte budsjettet til barneverntjenesten er at vi har hatt nok ansatte som 
har hatt god oversikt over sakene og tidlig har kunnet gå inn med nødvendige tiltak for å forebygge 
behovet for mer kostnadskrevende tiltak. 
 
 

7.5 Rekruttere og beholde gode ansatte 
Barneverntjenesten i Nordre Follo har over tid opplevd det som en utfordring å ligge nært på Oslo 
kommune med tanke på å kunne rekruttere og beholde gode ansatte. Oslo kommune er et eget 
tariffområde og ligger fra 50.000,- til 80.000,- over årslønnen for saksbehandlere til 
barneverntjenesten i Nordre Follo. Dette gjør det utfordrende å rekruttere ansatte med erfaring, og 
har ført til at vi gjennom det siste året har mistet flere kompetente ansatte til Oslo kommune. Det er 
behov for at vi må sette inn tiltak slik at vi ikke blir en «opplærings kommune» for Oslo. 
 
Barneverntjenesten har over tid hatt høyt sykefravær. Dette skyldes til dels at en stor andel av de 
ansatte i tjenesten er unge kvinner som naturlig nok etablerer seg og får barn. I løpet 2021 har vi til 
sammen hatt 11 ansatte som har startet eller avsluttet sin foreldrepermisjon. Dette krever et stort 
behov for vikarer. Det er utfordrende for tjenesten å finne kvalifiserte vikarer. I tillegg er det svært 
ressurskrevende for tjenesten å lære opp nyansatte. Da barneverntjenesten jobber med svært 
komplekse saker tar det ca 8 måneder til ett år før en nyansatt uten erfaring er selvgående i 
oppgavene sine. For de faste ansatte er dette belastende da de må dra hovedtyngden av oppgavene i 
et samarbeid. Vi ser en slitasje på erfarne saksbehandlere som følge av dette. 
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8 INNSATSOMRÅDER OG TILTAK 
 

8.1 Tiltak for å møte barnevernreformen 
Reformen innebærer blant annet at kommunen skal ha helhetlig ansvar for oppfølging og veiledning 
av fosterhjemmene. I Nordre Follo kommune har vi kurset tre ansatte fra avdeling familieveiledning 
hos BUFetat for overføring av kunnskap på gruppeveiledning av fosterhjem. Planen er å starte egne 
veiledningsgrupper for fosterforeldre.  
 
En annen del av reformen er at BUFetat ikke lenger skal tilby kommunene hjelpetiltak slik som PMTO 
(Parent management training Oregon). Nordre Follo kommune har i mange år hatt en egen PMTO 
terapeut og er derfor godt forberedt på denne oppgaven. 
 
Når statsbudsjettet foreligger høsten 2021 vil barneverntjenesten foreta en utregning av hvor mye 
kommunen vil bli økonomisk kompensert i rammetildelingen som følge av reformen. Disse 
beregningene er en del av arbeidet med Strategi- og handlingsplan 2022-2025. 
 

 

8.2 Tiltak for å møte ny barnevernlov 
Ny lov inneholder blant annet endringer til dokumentasjon og styrkning av barn og foreldres 
rettssikkerhet. For at alle ansatte i barneverntjenesten skal forstå og kunne jobbe etter nytt lovverk 
vil barneverntjenesten i løpet av 2022 gjennomføre kurs i ny barnevernlov for alle ansatte. Disse 
kursene vil gjennomføres i samarbeid med juridisk avdeling i kommunen.  

Barneverntjenesten vil starte høsten 2021 med kompetanseheving på medvirkning på hjelpetiltak, 
tiltaksplaner og evalueringer i form av fagdag for tjenesten, og følge dette videre opp i avdelingene 
som et fast punkt på avdelingsmøtene.  

I tillegg har barneverntjenesten inngått et samarbeid med to ansatte ved OsloMet og to ansatte ved 
Universitetet i Oslo, hvor de i løpet av høsten skal ha en kursrekke på fire samlinger på metoden 
«livsfomrsintervju». Metoden går ut på å kartlegge barnets hverdag gjennom samtale med barnet og 
foreldrene, og vil bli et nytt verktøy for barneverntjenesten i samtaler med barn og foreldre.  

I ny lov vil det som nevnt være lovkrav til masterutdanning for alle ansatte som jobber med 
saksbehandling i barneverntjenesten. Det vil komme en oversikt fra regjeringen på hvilke 
masterutdanninger som vil være godkjente. Når denne planen foreligger så vil tjenesten lage en ti-
kompetanseplan for gjennomføring av kompetanseheving av alle ansatte i tjenesten etter nytt 
lovkrav. 

 

8.3 Tiltak for en stabil økonomisk situasjon 
Barneverntjenesten har siden sammenslåing jobbet med å skape seg økonomisk handlingsrom. Et av 
tiltakene har vært et omfattende arbeid med harmonisering av skjønnsvurderinger. 
Skjønnsvurderinger innebærer alle vurderinger som ut fra lovverket er basert på skjønn. Dette har 
vært et stort stykke arbeid vi ser vi har fått god uttelling på både faglig og økonomisk. Dette har 
ligget som et økonomisk sparingstiltak både i 2020 og 2021. Da dette er et langsiktig arbeid som må 
implementeres i drift, ser vi at vi i 2022 vil fortsette å få økonomisk uttelling på tiltaket. 
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Barneverntjenesten vurderer hele tiden hvilke ressurser vi har behov for, om det er noen ressurser vi 
bør bruke bedre på en annen måte eller vi kan klare oss uten. Som et ledd i dette vil 
barneverntjenesten i løpet av høsten 2021 omorganisere avdeling omsorg, slik at vi har en ansatt 
som jobber med alle ungdommer som mottar ettervern. Pr i dag er dette fordelt på alle ansatte i 
avdelingen. Dette vil skape en likhet mellom ungdommene i hvilke tjenester de får fra 
barneverntjenesten, blant annet på økonomiske tiltak. Arbeidet vil være med på å skape et 
økonomisk handlingsrom for barneverntjenesten. 
I tillegg ser barneverntjenesten et redusert behov for ressurser opp mot ettervern for enslige 
mindreårige flyktninger. Flere av ungdommene på ettervern har nådd målsettingen om å bli 
selvstendige, og blir av eget ønske skrevet ut av barneverntjenesten denne høsten. Da det er færre 
ungdommer som blir tildelt kommunen enn tidiligere, vil vi uten konsekvenser kunne kutte en stilling 
i ettervernet for EMF. 
 
I tillegg til å vurdere hvordan vi kan kutte i ressurser eller bruke de på en annen måte, ser 
barneverntjenesten også på muligheter for inntekter. Vi har over tid jobbet godt med å sørge for 
riktige inntekter fra IMDI for enslige mindreårige flyktninger, og er pga kommunens anstrengte 
økonomi nødt til å se på andre muligheter for inntekt. Kommunen har hjemmel i Barnevernloven § 9-
2 til å kreve at foreldre skal betale oppfostringbidrag fra måneden etter at barnet ble plassert og til 
måneden plasseringen opphører. Oppfostringsbidrag vurderes av NAV ut fra foreldrenes økonomiske 
situasjon, og kan bare kreves om det anses rimelig. Det er barneverntjenesten som fremmer dette 
kravet til NAV. Barneverntjenesten i Nordre Follo har frem til nå ikke krevd foreldre for 
oppfostringsbidrag. Vi har ca 40 barn plassert hvor det er betraktet som rimelig å kreve 
oppfostringsbidrag fra foreldrene. I den økonomiske situasjonen kommunen er i vurderes dette 
tiltaket som nødvednig å sette i verk. Barneverntjenesten vil gå skånsom frem overfor foreldre dette 
vil være aktuelt for, slik at vi kan få til en felles forståelse av hvordan dette kan komme det enkelte 
barn til gode. Barneverntjenesten vil jobbe med dette over tid og har ingen forventning om inntekt 
før i 2023. 
 
Ved å bruke noen ressurser fra tre ansatte i tjenesten på veiledningsarbeid til fosterforeldre, vil disse 
ressursene vil bli tatt vekk fra annet veilednings arbeid til foreldre. Barneverntjenesten kjøper i dag 
tjenester fra private tilbydere til veiledningsarbeid til 9 mill i året. Slike tiltak koster nesten det 
dobbelte fra private aktører som det det koster å ha faste ansatte. Barneverntjenesten økte med to 
nye ansatte til avdeling familieveiledning i budsjettet for 2021, som først kom på plass sommeren 
2021. Barneverntjenesten vil i løpet av 2022 se på effekten av disse to nye stillingene, sammen med 
reformens nye oppgaver til avdelingen og ta en vurdering i 2022 på hva som vil være mest 
kostnadseffektivt for tjenesten og kommunen.’ 
 
Barneverntjenesten gir i dag hjelpetiltak til noen barn der foreldrene i utgangspunktet har god nok 
omsorgskompetanse og hvor barnets utfordringer handler om diagnoser innenfor psykisk helsevern 
og/eller autismespekteret. Disse familiene skulle fått hjelp av annet hjelpeapparat og på et tidligere 
tidspunkt, for å unngå stor skjevutvikling. Det er en kartlegging i gang for å se på omfanget og 
muligheten for flytting av ressursene fra barneverntjenesten til annet hjelpeapparat, slik at det kan 
opprettes tiltak andre steder i kommunen for å unngå at barn eller familie trenger 
barneverntjenestens bistand på et senere stadiet. Dette vil være et godt forebyggende tiltak som vil 
forebygge stor skjevutvikling i familien, og som på sikt med stor sannsynlighet vil ha en økonomisk 
gevinst. 
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8.4 Tiltak for å rekruttere og beholde gode ansatte 
Barneverntjenesten har sammen med HR i kommunen jobbet med en rekrutteringsstrategi som 
innebærer blant annet at vi jobber med utforming av våre jobbannonser. Det er usikkert hvor mye 
uttelling dette vil få, da barneverntjenesten ikke har hatt utfordringer med antallet søkere, men at 
flere søkere har trukket seg fra prosessen med begrunnelse i lønn.  
 
Det vil også være nødvendig å se på avlønningen til de ansatte i barneverntjenesten for å unngå at vi 
mister gode medarbeidere. 
 
Vi ser at avdelingsleder tetthet også kan være en forebyggende tiltak for å forhindre frafall av god 
kompetanse. I dag har avdelingslederne i barneverntjenesten gjennomsnittlig høyere antall ansatte 
de skal følge opp enn i kommuner rundt. Ved kommunasammenslåingen gikk barneverntjenesten fra 
8 til 6 avdelingsledere, men ingen reduksjon på antall ansatte. Barneverntjenesten vil fremover 
vurdere om det er nødvendig å fremme forslag om å dele tjenesten opp i en ny avdeling, med en ny 
avdelingsleder, og om dette kan ha påvirkning på å rekruttere og beholde ansatte.  
 
 

8.5 Tiltak for brukerinvolvering 
Barneverntjenesten skal etter barnevernloven § 4-5 lage tiltaksplaner og evaluere tiltakene jevnlig i 
samarbeid med de/den aktuelle foreldren/e, barnet og/eller ungdommen. Lovkravet er evaluering 
minst to ganger i året (her 6 måned), mens forarbeidene til loven beskrivel en regelmessighet på 
evalueringer fire ganger i året. Barneverntjenesten I Nordre Follo jobber mot målet om evaluering 
fire ganger i året. Både tiltaksplaner og evalueringer skal, som beskrevet under hjelpetiltak, gjøres i 
samarbeid med foreldrene og barna/ungdommene. Dette sikrer jevnlig brukerinvolvering i tjenesten. 
 
I tillegg er barneverntjenesten i oppstart med å danne lokal gruppe for barnevernsproffer.  
Målgruppen i oppstarten vil være ungdommer som har hatt 4-12 tiltak hos oss og som har bodd i 
fosterhjem. Målet er å samle ca åtte ungdommer fra alderen 20 til 25 år.  Det vil nå i starten ikke 
være ungdommer som har aktiv sak nå. Det vi ønsker å få ut av denne gruppen er tips, råd, 
tilbakemeldinger på hva vi kan gjøre annerledes og hva vi gjør bra. Kanskje det til og med kan komme 
noen nyskapende ideer fra ungdommene. Gruppen har planlagt oppstart før vinteren 2021. 
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Utarbeidelse av rapporten: 
BUFdir har laget en veiledning til utforming av tilstandsrapporten. Der henvises det til at kommunene 
har erfaring med å utarbeide tilstandsrappoirter for barnehage og skole, og at disse  
erfaringene viser at involvering og godt samarbeid underveis i prosessen bidrar til bedre rapporter, 
og bedre beslutninger.  
 
Et av forslagene til hvordan man kan sikre innvolvering underveis i prosessen er at 
barneverntjenesten utformer rapporten selv. Rapporten går samtidig gjennom flere runder med 
gjennomlesning og innspill fra ulike aktører og nivåer i kommunen. 
Denne tilstandsrapporten har blitt til ved innvolvering fra tillitsvalgte, verneombud, og ulike tjenester 
i Oppvekst og læring.  
 
Barneverntjenesten håper rapporten ga nødvendig informasjon om tjenesten. Dersom noen som 
leser rapporten har innspill til neste rapport tas disse i mot med takk, og kan sendes til 
barnevernleder berit.jacobsen@nordrefollo.kommune.no. 
 

 

mailto:berit.jacobsen@nordrefollo.kommune.no
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