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Barnevernleder 
1,0 årsverk 

Mottak/ 
Undersøkelse 

5, 0 årsverk 

Tiltak 
7,0 årsverk 

Omsorg 

4,0 årsverk  

Familiekonsulenter 
4,0 årsverk 

Teamkoordinator 
3,0 årsverk 

Advokat 
0,6 årsverk 

Organisering 

Barnevern – 24,6 årsverk 



Status per i dag 

 

• Vakante stillinger 

• Bruk av vikarer / konsulenter 

• Arbeidstilsyn 

• Turnover?   

 

Sykefravær 

• 2017: 14,65 % 

• 2018:  

• 1 kvartal: 18,94 % 

• 2 kvartal: 9,29 % 



Status: 

 
31.12.2017 

Andel meldinger 347 

Antall ny undersøkelser 320 

Andel tiltakssaker 160 

Andel barn under 

omsorg 

57 

Andel barn kommunen 

har tilsynsansvar for 

82 

Fristbrudd på meldinger 0,6 % 

Fristbrudd på 

undersøkelse 

1,7 % 

30.06.2018 

191 

169 

129 

57 

79 

42 % 

29,6 % 



      * antall barn 

 

 

 

 

 

 

 

      *Antall barn 

Fristbrudd på meldinger 

Fristbrudd på 

undersøkelse 

30.06.2018 

42 % 

29,6 % 

1. Kvartal* 

Meldinger Fristbrudd på 5 av 84 

Undersøkelser Fristbrudd på 6stk 

2. Kvartal* 

Meldinger Fristbrudd på 53 av 

108 

Undersøkelser Fristbrudd på 48stk 

3. Kvartal* 

Meldinger Fristbrudd på 0 av 36 

Undersøkelser Fristbrudd på 7stk 



Hvordan arbeider vi: 

 

• Hvem melder? 

• Trend i bekymringer 

• Rus 

 

• Fysisk og psykisk vold 

 

• Psykisk helse 

 

• Høykonflikt-saker  

 

• Kriminalitet  



 

   

 



 

 

Omsorgs 

Overtakelse. 

Langtids flytting 

 i fosterhjem eller institusjon 

Haste flytting 

Utredning på familie barn senter, 
sakkyndig utredning 

Metodisk veiledning og økt intensitet av 
familiekonsulent, MST, eventuelt annen kompetanse 
hentes inn og samarbeids med (Spe og små barns 

team på BUP, DPS) 
 

Veiledning av Familiekonsulent, samarbeid med andre instanser 
som BUP, DPS og politiet, ruskontroll, tilsyn av barnevernet og 

barnevernvakta  

Råd og Veiledning  fra kontaktperson, Bhg, støttekontakt, besøkshjem, 
samarbeid med andre kommunale instanser (skole, helsestasjonen, bhg). 

Familieråd. COS-P 

Tiltakstrapp 
Alvorligheten 

stiger 
Kostnaden 

stiger 



 

 

Omsorgs 

Overtakelse. 

Langtids flytting i 
fosterhjem eller 

institusjon 

Hasteflytting 

Utredning på familie barn senter, 
sakkyndig utredning 

Metodisk veiledning og økt intensitet av 
familiekonsulent, MST, eventuelt annen 

kompetanse hentes inn og samarbeids med 
(Spe og små barns team på BUP, DPS) 

 

Veiledning av Familiekonsulent, samarbeid med andre 
instanser som BUP, DPS og politiet, ruskontroll, tilsyn 

av barnevernet og barnevernvakta  

Råd og Veiledning fra kontaktperson, Bhg, støttekontakt, 
besøkshjem, samarbeid med andre kommunale instanser (skole, 

helsestasjonen, bhg). Familieråd. COS-P 

Påvirkning 

Staten  

Rettsapparatet  

Private 
leverandører 

• Lav 

Stat 

Kommunen  
• Middels 

Kommunen  

- Satsing 

- Samarbeid 

• Stor 



Samarbeidspartnere  

 

• Internt i kommunen 

 

• Staten 

 

• Samarbeid i ØRU  

 

• Samarbeid med politiet 

  

• Barnevernvakt 

 

• Private aktører 



Utfordringsbildet: 

 
Eidsvoll 

• Tyngre saker 

• Kompetanse og rekruttering 

 

Landet 

• Barnevernreformen 

• Ny lov om barneverntjenester  

 



Eidsvoll 

 

• Bufdirs kommunemonitor innenfor barnevern 

 

https://bufdir.no/Statistikk_og_analyse/barnevern_kommunemonitor/#/0237  

https://bufdir.no/Statistikk_og_analyse/barnevern_kommunemonitor/#/0237


Barnevern 

Enhet Landet Eidsvoll Akershus 

Dekningsgrad og kapasitet 

Andel barn med barnevernstiltak i forhold til innbyggere i aldersgruppen 0-17 år % 4,9 5,2 3,8 

Andel barn med undersøkelse i forhold til antall innbyggere i aldersgruppen 0-17 år % 4,8 5,6 4,4 

Andel barn som bor utenfor hjemmet i i løpet av året i forhold til antall innbyggere i aldersgruppen 0-

17 år % 1,7 1,6 1,2 

Andel barn med hjelpetiltak i hjemmet av alle barn med tiltak % 65,4 69,7 69,3 

Antall barn med undersøkelser eller tiltak per årsverk barn 19,8 26,2 19,1 

Kvalitet 

Andel barn i fosterhjem som har fått oppfølging i tråd med lovkrav % 84,4 92,5 85,9 

Andel fristbrudd i undersøkelsessaker % 8,0 3,1 9,4 

Andel barn i hjelpetiltak med tiltaksplan % 90,6 95,1 93,2 

Andel barn i hjelpetiltak med evaluert tiltaksplan % 71,5 68,7 71,1 

Antall barn med akuttvedtak per 1000 i barnebefolkningen barn 1,4 2,7 1,4 

Antall stillinger i barneverntjenesten med fagutdanning per 1000 barn 0-17 år stillinger 4,6 3,2 4,0 

Økonomi 

Utgifter til barnevern per barn i befolkningen 0-17 år kr 8 925 8 840 7 078 

Utgifter per barn i barnevernet kr 113 210 99 272 105 850 

Utgifter per barn som bor utenfor hjemmet kr 298 469 293 682 312 791 

Utgifter per barn som får tiltak i hjemmet kr 31 849 48 605 34 823 

Andel av barnevernsutgiftene som går til saksbehandling % 32,0 27,7 35,2 

Andel av kommunens totale utgifter som brukes på barnevern  % 3,5 4,3 3,3 

Bakgrunnsinformasjon 

Andel barn i befolkningen % 21,5 22,9 23,5 

Andel barn som bor i lavinntektsfamilier % 11,9 10,6 8,9 

Andel enslige forsørgere med barn under 18 år % 18,7 21,5 17,4 

Andel i befolkningen med utdanning utover grunnskole  % 73,5 66,7 75,7 

Utgifter til forebygging, helsestasjon og skolehelsetjeneste per innbygger 0-20 år kr 2 354 1 577 2 162 

Andel barn med bekymringsmelding i forhold til barnebefolkningen % 4,6 5,5 4,2 



Barnevernreformen Prop.7 3 L (2016- 2 017)  

 

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

hjelp til rett tid. Målet er bedre samhandling og færre omsorgsovertakelser. Kommunenes nærhet til 

innbyggerne skal gi et bedre og mer tilpasset tjenestetilbud, også på barnevernsområdet »  

Solveig Horne 17.mars 2016  

 

Konsekvens:  

• Økt finansieringsansvar. Kommunenes egenandeler ved bruk av statlige tiltak vil øke.    

Refusjonsordningen for fosterhjem avvikles  

• Fortsatt helhetlig ansvar for hjelpetiltak  

• Økt valgfrihet ved institusjonsplassering  

• Økt ansvar for fosterhjem – på sikt et totalt ansvar?  

• Trer tidligst i kraft 2020.  





Hva kan kommunen gjøre? 

- Mulighetsrommet  

 

 

 

Politisk 

Barnevernleders 
fullmakt 

Administrative 
reglementer/vedtak 

Forskrifter 

Avtaleverk 

Rundskriv 

Lov 



 

Barnevernet er sterkt regulert av lover og regler  

 

 

• Frister for å behandle meldinger og gjennomføre  

undersøkelser  

• Krav til tiltaksplaner og omsorgsplaner  

• Godkjenning av fosterhjem, tilsynsførere osv  

• Oppfølging av fosterbarn/fosterhjem  

• Evaluering  

• Dokumentasjon  

• osv. 



 

Hva kan kommunen bestemme selv innenfor barnevernet:  

 

• Intern organisering i tjenesten 

• Eget barnevern eller gå sammen med andre  

• Satsningsområder, som eksempel tidlig innsats  

• Egne eller interkommunale hjelpetiltak, forebyggende tiltak fremfor 

institusjonsplasseringer  

• Hvem som gjør jobben i barnevernet  

• Bemanning/penger  

• Samarbeid med andre enheter, grensene mot andre kommunale tjenester 

• Plassering av barn utenfor hjemmet i egen «region», finne løsninger i slekt og 

nettverk osv.  

• Grad av brukerinvolvering i egen barnevernssak og ved utvikling av tjenestene 



Hva gjør vi? 

Barnevernet rapporterer på… 
• Ressurser - holde budsjettet  

• Lovkrav – overholde frister og antall tiltaksplaner  

• Volum– utvikling i antall meldinger, undersøkelser, barn i tiltak, 

sykefravær  



Avslutningsvis 

 

 

 

 

• Hvilke visjoner og ambisjoner har vi  

for barnevernet i Eidsvoll?  

 


