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Tilstandsrapporten 
Tilstandsrapporten skal gi kommunestyret informasjon om kvalitet i tjenester knyttet til området 

barnevern, slik at kommunenes øverste politiske og administrative ledelse gis sikkerhet for at 

området forvaltes i tråd med gjeldende regelverk og at tjenestene som ytes er forsvarlige. 

Tilstandsrapporten skal gi kommunens øverste ledelse bedre innsikt i tilstand, utvikling og 

problemstillinger knyttet til barneverntjenesten.  

 

Årlig tilstandsrapportering er en del av kommunens plikt til internkontroll av barneverntjenesten, 

regulert i kommunelovens § 25-1. Tilstandsrapporten baserer seg på data fra Barne-, ungdoms og 

familiedirektoratets barnevernmonitor, KOSTRA, samt informasjon hentet fra fagprogrammet Visma 

Familia.  

 

1. Oppsummering  
Fra 2023 får Norge en helt ny barnevernslov. Som del av det nye lovverket skal kommunestyret selv i 

løpet av 2022 vedta kommunes plan for forebyggende virksomhet for å hindre omsorgssvikt og 

atferdsvansker, jf. barnevernloven § 3-1. Dette planarbeidet er godt i gang for både Øyer og Gausdal.  

2022 er det første året med Oppvekstreform og nye oppgaver overført fra stat til kommune. 

Erfaringene med hvordan nye lovkrav, oppgaver og oppvekstreform vil endre arbeidsmetodikk og 

samhandling rundt utsatte barn og unge er enda få. Vi vet imidlertid at det å reparere utviklet 

problematikk gir høye kostnader, både samfunnsøkonomisk og menneskelig. Forebyggende innsats 

er derfor svært viktig. Samtidig er forebygging krevende fordi det krever planlegging og drift over tid 

før det gir effekt. Det er i tillegg vanskelig å måle effekt og resultater av vellykket forbyggende 

innsats, da dette i praksis vil bety å måle effekt av uteblitt negativ utvikling.  

 

2021 var første driftsår for den interkommunale barneverntjenesten for Øyer og Gausdal. I løpet av 

året har det vært jobbet godt med felles rutiner og arbeidsmetodikk med mål om å kvalitetssikre 

tjenestene, og skape et fortsatt godt arbeidsmiljø for alle ansatte.  

Statistikken for 2021 viser et år med mange bekymringsmeldinger om barn i de to kommunene med 

totalt 138 meldinger og 82 undersøkelser. Tjenesten hadde ingen fristbrudd i forbindelse med 

gjennomgangen disse. I de to kommunene er det 22 barn og unge bor utenfor foreldrehjemmet. Av 

disse bor ca. 40 % i eget, nært nettverk. I Norge, sett under ett, er andelen barn som bor i fosterhjem 

i eget nettverk ca. 36 %.  

Etter mål i den nasjonale kompetansestrategien for barnevernet deltok tjenesten i flere 

læringsnettverk, utviklingsarbeider og forskningsprosjekter, både lokalt og nasjonalt.   

 

2. Om barnevern 
Kommunens barneverntjeneste har som sin primære oppgave «å sikre at barn og unge som lever 

under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til 

rett tid. Barneverntjenesten skal bidra til at barn og unge møtes med trygghet, kjærlighet og 

forståelse og at alle barn og unge får gode og trygge oppvekstsvilkår», jf. lov om barneverntjenester 

§ 1-1.  

Sentralt i barnevernloven er: 
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- alle barn og unge har krav på å få den hjelpen de trenger når vilkårene til hjelp etter 

loven er fylt.  

- alle barn har en selvstendig rett til å få tilstrekkelig og tilpasset informasjon, og å fritt få 

gi utrykk for sin mening. Barn har rett til medvirkning. 

- det skal framgå i alle vurderinger og vedtak fra barneverntjenesten hva som er barnets 

synspunkt, hvilken vekt barnets meninger er tillagt og hvordan barneverntjenesten har 

vurdert hva som er barnets beste. 

 

3. Presentasjon av virksomheten  

 
Øyer og Gausdal barneverntjeneste har fra 1.7.22, 12 fagstillinger (inkludert barnevernleder). 

Stillingene dekker lederansvar, fagansvar, merkantil/økonomi, alle oppgaver etter lov om bv.tj., 

inklusive nye oppgaver med rekruttering, godkjenning og veiledning av fosterhjem.   

Andre, ordinære oppgaver etter lov om barneverntjenester er:  

a) gjennomgå og vurdere bekymringsmeldinger 

b)      gjennomføre undersøkelser av barnets omsorgssituasjon 

c) treffe vedtak om hjelpetiltak 

d) forberede saker for behandling i fylkesnemnda, og/eller 

e) iverksette og følge opp tiltak 

 

Alle fagstillinger er besatt av ansatte med minimum 3-årig sosialfaglig bachelor. Flere ansatte har 

relevant videreutdanning og/eller etterutdanning.   

Kapasitetsmessig er saksmengden på nasjonalt gjennomsnitt, det vil si ca. 15-16 saker pr. ansatt. 

 

3.1.   Nye lovkrav 

01.01.2023 trår ny lov om barneverntjenester fullt i kraft. Loven er en oppfølging av NOU 2016:16 

«Ny barnevernslov – Sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse». Deler av det nye lovverket ble 

iverksatt fra og med 2022, blant annet kommunenes endrede ansvar for økonomien knyttet til 

barnevernets tiltak, og krav om årlig tilstandsrapporteringen fra barnevernstjenesten til 

kommunestyret. (se tilstandsrapport for 2020/2021) 

I tillegg til iverksatte endringer i ansvarsfordelingen mellom stat og kommune, tilkommer en del 

direkte endringer i lovtekster og veiledere. Saksbehandlerbegrepet blir i hovedsak erstattet med 

begrepet «kontaktperson».  

 

Noen vesentlige endringer: 

• kommunens ansvar for å fremme gode oppvekstsvilkår for barn og unge gjennom 

forebygging og helsefremming 

• krav til kommunen om å samordne sitt tjenestetilbud til barn og familier 

• plan for kommunens forebyggende arbeid mot utvikling av omsorgssvikt og 

atferdsproblemer 

• loven gjelder også for flyktninger og internasjonalt fordrevne 
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• barn og foreldres rettssikkerhet styrkes 

• krav til faglige begrunnelser skjerpes 

• krav til å alltid vurdere barnets familie og nettverk, også ved omsorgsovertakelser 

• barneverntjenestens anledning til å vedta utredning av omsorgssituasjonen til barn i alderen 

0 til 6 år i senter for foreldre og barn 

• endret kompetansekrav til ansatte fra 2031 

• plikt til å tilby veiledet praksis når en utdanningsinstitusjon ber om det 

 

Endringene skal samlet sett gi et bedre barnevern som er mer likt for hele landet. Flest mulig barn 

skal få tilpasset hjelp innenfor de ressursene barnevernet og kommunen til enhver tid disponerer.  

Økt økonomisk ansvar er delvis kompensert gjennom en økning i rammetilskuddet til kommunene.   

Fra 2031 innføres krav om mastergrad for alle ansatte i kommunal barneverntjeneste. Kravene innfris 

ved at alle ansatte har barnevernfaglig mastergrad eller annen relevant utdanning på tilsvarende 

nivå. Kompetansekravet er også oppfylt av personell som har relevant bachelorutdanning og som 

innen 1. januar 2031 kan dokumentere minst fire års arbeidserfaring fra barnevernet og som har 

gjennomført en barnevernfaglig eller annen relevant videreutdanning med minst 30 studiepoeng. 

Bestemmelsen gjelder også for barneverntjenestens leder og lederens stedfortreder.  

For å forberede tjenesten til kravet er det utarbeidet en kompetanseplan for tjenesten med mål om 

at alle ansatte skal fylle kompetansekravene før 2031. 

Øyer og Gausdal barneverntjeneste jobber kontinuerlig med å videreutvikle og forbedre egne tiltak 

og utvikle nye, lokaltilpassede tiltak. For å oppnå dette samarbeider vi med andre 

barneverntjenester, inngår i læringsnettverk og deltar i ulike forsknings- og utviklingsprosjekter i regi 

av blant annet Bufetat, R-BUP Øst, og Voksne for Barn. I løpet av 2021 og 2022 har vi også deltatt i et 

felles læringsprogram for hele Norge, Tjenestestøtteprogrammet*.  

Tjenestestøtteprogrammet har hatt som har som mål å oppnå mer like barneverntjenester for landet 

som helhet. 

 

Alle kommuner skal ha en døgnåpen vaktordning for barnevern. Øyer og Gausdal barneverntjeneste 

inngår i vaktordningen for Ringsaker interkommunale barnevernvakt. Barnevernvakta dekker akutte 

henvendelser utenom kontortid, det vil si kveld, natt og helg. Barnevernvaktens ansatte kan også 

utføre aktuelle oppdrag på tilsyn, tilsyn ved samvær etc., dersom de har ledig kapasitet. Rapport 

etter hendelser og/eller meldinger som er kommet til barnevernvakta sendes til barneverntjenesten 

første virkedag etter hendelsen. Den enkelte familie/barns bostedskommune må bære utgiftene til 

bruk av barnevernvakt etter fordeling ut fra folketall, samt reelle påløpte kostnader pr. sak.  

 

4. Aktivitet  
Barnevernets tjenester måles ut fra KOSTRA-tall og innberettet statistikk til SSB. Det er  

Statens helsetilsyn som har det overordnede faglige tilsynet med barneverntjenestene nasjonalt, 

mens Statsforvalteren er barneverntjenestens faglige rådgivende organ. Statsforvalteren fører også 

tilsyn med lovligheten av kommunens plikter etter barnevernloven.  

Statens kontroll med barnevern skjer hovedsakelig via kvartalsvis og halvårlige rapporter til 

Statsforvalteren, samt et årlig filuttrekk fra tjenestens fagprogram til Statistisk Sentralbyrå.  

Dette gir en kvantitativ oversikt over produksjonen/lovligheten i tjenesten, men tallene forteller lite 

om hvordan barn og familier opplever den hjelpen som mottas.  
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4.1 Bakgrunnsinformasjon/demografi 
I 2020 utgjorde barnegruppa i Øyer og Gausdal ca. 2060 barn og unge mellom 0-17 år, av en samlet 

befolkning på ca. 11 150. Barneverntjenesten har som sitt ansvar å gi tjenester til alle barn fra 0-17 

år, som til enhver tid oppholder seg i kommunen. I tillegg har ungdom krav på ettervern fram til fylte 

23 år (25 etter ny barnevernlov), dersom hen har tiltak fra barneverntjenesten ved fylte 18 år. 

4.2 Meldinger 
Hvem som helst kan melde om bekymring for et barn til barneverntjenesten. Privatpersoner kan gi 

meldingen sin anonymt, enten muntlig eller skriftlig. Offentlig ansatte må gi bekymringsmeldinger 

skriftlig, og kan ikke være anonyme. Alle offentlig ansatte, samt en rekke yrkesutøvere med 

profesjonsbestemt taushetsplikt, har plikt til å gi opplysninger til barnevernet når de er bekymret for 

barn/unge lever under alvorlig omsorgssvikt eller har alvorlige atferdsvansker. Opplysningsplikten går 

foran taushetsplikten.   

Barneverntjenesten skal snarest, og senest innen en uke, gjennomgå innkomne meldinger og vurdere 

om meldingen skal følges opp med undersøkelse. Dersom meldingen ikke blir vurdert innen en uke, 

så får tjenesten fristbrudd. Ved henleggelse av melding, skal dette begrunnes faglig og skriftlig. 

Øyer/Gausdal har et eget mottaksteam som vurderer og gjennomgår alle innkomne 

bekymringsmeldinger forløpende. 

Bekymringsmeldinger mottatt i 2021 omhandler i hovedsak problematikk knyttet til atferdsvansker, 

foreldrekonflikter, psykisk uhelse, vold i nære relasjoner og rus.  

Barn med bekymringsmelding i forhold til barnebefolkningen 0-17 år (2021)  

 Øyer Gausdal 

2021 91 47 

2020 26 59 

2019 35 52 

 

I 2021 ble det samlet for kommunene behandlet 138 meldinger. Av disse ble 7 meldinger henlagt 

uten undersøkelse i saken. Det ble opprettet 66 nye undersøkelser. 65 meldinger ble enten henlagt 

fordi barnet og familien var i aktivt tiltak eller det allerede pågikk en undersøkelse i saken. De 138 

meldingene omhandlet til sammen 76 barn.  

Pr. 03.10.22 har barneverntjenesten i Øyer og Gausdal mottatt 83 bekymringsmeldinger for 

inneværende år. Bekymringsmeldingene omhandler til sammen 66 barn.  

4.3 Undersøkelser 
Dersom det (ut fra bekymringsmeldingen) er rimelig grunn til å anta at det foreligger forhold som kan 

gi grunnlag for tiltak, så skal barneverntjenesten snarest undersøke saken. Undersøkelsen skal ikke 

gjøres mer omfattende enn formålet tilsier. Man kan ikke motsette seg at barneverntjenesten 

gjennomfører en undersøkelse, og undersøkelsen skal gjennomføres innen tre måneder. I særlige 

tilfeller kan fristen forlenges til seks måneder etter begrunnelse og med rapportering til 

Statsforvalteren. En forlengelse av frist vil uansett grunnlag for utvidelse medføre et fristbrudd for 

kommunen. For 2021 hadde tjenesten ingen fristbrudd i undersøkelsessaker. 

Barneverntjenesten drar alltid på hjemmebesøk til den familien saken gjelder. Det ligger i 

barnevernloven § 4-3. 5.ledd at barneverntjenesten kan kreve å få snakke med barn(et) i enerom.  

I praksis vil dette bli vurdert av saksbehandler/kontaktperson ut fra barnets alder, dets fungering og 

om det er en sak der foresatte og barn kan ha avvikende interesser. I så fall skal barn(et) få anledning 
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til å gi sin mening uten sine foreldre til stede. Det blir ofte også innhentet utfyllende opplysninger om 

situasjonen til barn og foreldre fra skole, barnehage, politi eller andre. Det skal ikke hentes flere 

opplysninger enn som kreves for å opplyse saken tilstrekkelig. Undersøkelsen avsluttes formelt med 

en rapport der barneverntjenesten oppsummerer sin faglige vurdering av situasjonen. Rapporten gås 

igjennom med foreldre/foresatte, og med barnet dersom alder og modenhet tilsier det.  

 

Antall undersøkelser i løpet av året, med antall fristbrudd. 

Gausdal 2019 2020 2021 

Antall undersøkelser 59 56 38 

Antall fristbrudd 2 9 0 

 

Øyer 2019 2020 2021 

Antall undersøkelser 39 34 44 

Antall fristbrudd 3 3 0 

Undersøkelsen avsluttes med vedtak om tiltak eller henleggelse. Det kan være ulike grunner til at en 

undersøkelse blir henlagt;  

- barneverntjenesten er ikke bekymret for barnet det gjelder 
- barneverntjenesten er bekymret for barnet, men foreldre takker nei til videre hjelp  
- familien flytter ut av kommunen i løpet av undersøkelsen. 

4.4 Tiltak 
Barneverntjenesten skal bidra til å gi det enkelte barn gode levekår og utviklingsmuligheter. Dette 

oppnås gjerne via hjelpetiltak. Hjelpetiltak har som mål å bidra til positiv endring eller de skal 

kompensere for forhold i familien. Det er i utgangspunktet frivillig å ta imot tiltak fra 

barneverntjenesten. Barneverntjenesten har imidlertid mulighet for å be fylkesnemnda for sosiale 

saker og barnevern om å pålegge tiltak dersom dette er tvingende nødvendig for at barnets 

omsorgsforhold skal være gode nok. 

Eksempler på frivillige hjelpetiltak kan være foreldreveiledning, familierådslag, hybel med oppfølging, 

frivillig plassering i fosterhjem, opphold i institusjon for foreldre/barn eller økonomisk hjelp til eks. 

gjennomføring av fritidsaktiviteter eller opphold i barnehage. Barneverntjenesten driver mange 

hjelpetiltak selv, og dersom vi ikke har egnet kompetanse eller det er andre forhold som tilsier at en 

utenforstående veileder vil fungere best, kan vi også benytte andre. 

 

Ved bruk av hjelpetiltak til barn og familier, er barneverntjenesten lovpålagt å ha en tidsavgrenset 

tiltaksplan for alle barn som mottar tiltak fra tjenesten. Barneverntjenesten skal følge nøye med på 

hvordan det går med barnet og foreldrene, og vurdere om hjelpen virker etter hensikten. 

Tiltaksplanen skal evalueres jevnlig (ca. hver 3. måned) i samarbeid med de det gjelder. Barn, 

ungdom og deres foreldre har krav på å få medvirke i egen sak. I Øyer og Gausdal har alle barn som 

mottar tiltak fra barneverntjenesten en godkjent tiltaksplan.  

Antall barn som mottok ulike tiltak fra barneverntjenesten gjennom året 2021 var 108.  

4.5 Fosterhjem 
Når barneverntjenesten overtar omsorgen for et barn, er det lovpålagt å utarbeide en omsorgsplan 
for barnet. Barneverntjenesten skal følge nøye med på hvordan det går med både barnet og 
foreldrene etter plassering. Omsorgsplanen skal vise hva som er målsettingen med plasseringen, og 
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barneverntjenesten skal kontinuerlig vurdere hva som er til beste for barnet. Alle barn i fosterhjem 
skal ha besøk av barneverntjenesten minimum 4 ganger i året.  

I tillegg til selve vedtaket om omsorgsovertakelse for barnet setter Fylkesnemnda for barnevern og 
sosiale saker også rammene for omfang av samvær mellom foreldre og barn etter 
omsorgsovertakelsen. Barneverntjenesten kan utvide samværet mellom barn og foreldre, men ikke 
innskrenke det. Det er barneverntjenestens oppgave å legge til rette for at samværene blir så gode 
som mulig for barnet.  

Alle plasseringer er i utgangspunktet midlertidige. Barneverntjenesten er forpliktet til å følge med på 
situasjonen til foreldrene og bistå til å sette foreldrene i stand til å ta ny omsorg for eget barn om 
mulig. I 2021 var 22 barn var under omsorg i perioden. Tjenesten hadde tilsynsansvar for 32 barn, 
plassert av andre kommuner. 

 

ØYER 
 

2019 2020 2021 

Antall barn 0-17 år som 
bor utenfor hjemmet 

9 8 9 

Andel av fosterhjemstiltak 
i familie og nære nettverk 

*- *- *- 

*For få barn til at det fanges opp av statistikken 

GAUSDAL 
 

2019 2020 2021 

Antall barn 0-17 år som 
bor utenfor hjemmet 

14 15 13 

Andel av fosterhjemstiltak 
i familie og nære nettverk 

41,2 % 30,0 % 41,2 % 

 

4.6 Ettervern 
Barneverntjenesten skal tilby ungdom med barnevernstiltak ved fylte 18 år ettervern. Målet med 
ettervern er å gi ungdommen nødvendig støtte inn i voksenlivet. Ettervern består ofte i praktisk hjelp 
og bistand til bolig, utdannelse, bygging av sosiale nettverk og personlig økonomi. I 2021 fikk to 
ungdommer fra Øyer og tre fra Gausdal tilbud om ettervern fra tjenesten. 

  

      5.  Økonomi   
Barnevernets bruk av tiltak og utgifter knyttet til dette vil variere en del både fra år til år, og gjennom 

året. Dette påvirkes særlig av behov for plasser i utredning for ungdom eller for foreldre/barn. Også 

ordinære institusjonsplasser og endringer i fosterhjem vil påvirke økonomisk byrde i tjenesten, 

sammen med behov for bistand til sakkyndige utredninger i enkeltsaker, bruk av advokatbistand i 

fylkesnemnd, tingrett og evt. lagmannsrett.  

Andelen av utgifter som benyttes til saksbehandling vil påvirkes av både vakante stillinger og av type 

sak, dvs. utgiftsnivå i enkelte saker, som kommunen hadde siste år.  
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2021 Øyer Gausdal  Snitt for fylket 

Utgifter pr. barn i 
barnevernet 

188 375,- 190 077,-  149 940,-  

Utgifter til tiltak pr. barn 
som får tiltak i hjemmet 

19 611,- 21 659,- 50 657,- 

Utgifter pr. barn som bor 
utenfor hjemmet 

 
603 250,-  

 
460 137,-  

 
432 018,- 

Andel av 
barnevernsutgiftene som 
går til saksbehandling 

 
34,1 % 

 
38,1 % 

 
34,3 % 

Andel av kommunens 
totale utgifter som brukes 
på barnevern 

 
 
3,0 % 

 
 
3,7 % 

 
 
3,4 % 

 

Andel utgifter pr. barn som bor utenom hjemmet ligger for Øyer en god del over gjennomsnittet for 

fylket. Dette skyldes en høy andel av barn/ungdom under omsorg som bodde i institusjon (2 av 8) 

kontra fosterhjem. Dette trekker også opp kostnaden pr. barn i barnevernet. Gjennomsnitt i fylket 

for total andel av kommunens utgifter som brukes på barnevern er 3,4. Gausdal ligger litt over snittet 

med 3,7 %. Øyer ligger under snitt og bruker 3 % av kommunens totale utgifter til barnevern. Når det 

gjelder utgifter knyttet til tiltak i hjemmet ligger begge kommuner lavt. Dette antas å skyldes at de 

fleste tiltak drives av tjenestens ansatte og det blir i liten andel brukt eksterne firma til tiltaksdrift.  

 

6. Utfordringsbildet framover 
Det er et komplekst utfordringsbilde som tegner seg framover. Ny barnevernslov, økte forventninger 

og krav til å skape løsninger i barns nære familie og nettverk, forventninger til høy kompetanse og 

effektivitet i saksbehandling, samt krav til lokalt tilpassede tiltak utfordrer de fleste 

barneverntjenester. Særlig vil områder som økt kapasitet og kompetanse barnevernfaglig, i ledelse, 

kvalitets- og internkontrollarbeid, kreve at vi samarbeider på tvers av kommuner og tjenester.  

Vi ser rammene av en samfunnsmessig utvikling med større økonomiske utfordringer for mange. 

Større usikkerhet internasjonalt medfører flere migranter og flyktninger. Denne utviklingen vil kunne 

avspeiles lokalt blant annet ved at flere barnefamilier vil være på grensen av å klare seg økonomisk.  

For barn som, av økonomiske eller andre grunner, ikke kan delta i aktiviteter utenom skoletid eller 

faller utenom sosialt vil det kunne ha store konsekvenser. Det vil derfor være nødvendig å ha et 

ekstra blikk på levekårsutsatte familier også framover.  

Dommene fra Den Europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) har ført til stor nasjonal, og 

internasjonal, oppmerksomhet rundt norsk barnevern. Nye avgjørelser fra Høyesterett krever at 

barneverntjenestene følger opp og støtter biologiske foreldre, slik at gjenforening og/eller samvær 

med biologiske familie muliggjøres. Dette området er faglig komplisert og medfører krevende 

vurderinger for barneverntjenesten.  

Samlet sett utfordres barneverntjenestens kapasitet og evne til å håndtere større endringer og krav 

til kvalitetsmessig bedre arbeid. Det vil kreve en god og planmessig innsats over tid for å nå de 

nasjonale målene for framtidens barnevern.  

https://bufdir.no/Barnevern/Kompetansesatsing_kommunalt_barnevern/Kvalitetsutvikling_i_barnevernstjenestene/Tjenestestotteprogrammet/?adlt=strict

