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Bakgrunn og innledning
Om reformen, forsøket og evalueringen

3

Bakgrunn for forsøket og reformen
Fylke, stat og kommune
I januar 2004 overtok staten ansvaret fylkeskommunene hadde på barnevernområdet. Bakgrunnen var et ønske om bedre faglig og økonomisk
styring av barnevernet og et likeverdig tilbud med god kvalitet over hele landet.
• Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) ble etablert.
• Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) ble også etablert i 2004 gjennom en sammenslutning av Statens barnevern og familievern
(SBF) og Barne-, ungdoms- og familieforvaltningen (BUFA).
• Kommunene beholdt ansvaret for alle oppgaver som ikke uttrykkelig gjennom lov eller forskrift er lagt til det statlige barnevernet.
Regelverket som ligger til grunn for ansvars- og oppgavedelingen i barnevernet er omfattende og komplekst. Over tid har det blitt identifisert
flere utfordringer knyttet til ansvarsdelingen mellom statlig og kommunalt barnevern:
• Barnevernet følger ikke det finansielle ansvarsprinsippet
• Den faglige og økonomiske ansvarsdelingen mellom statlig og kommunalt nivå gir samhandlingsutfordringer
• Det er store forskjeller i kommunenes bruk av statlige tiltak
• Det er store variasjoner i kvaliteten på barneverntilbudet i kommunesektoren
• Incentivene til å arbeide forebyggende er for svake
Bakgrunnen for reformprosessen og forsøket med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernsområdet er regjeringens erkjennelse
av disse utfordringene, og argumentet at noen av utfordringene kan skyldes hvordan barnevernet er organisert, særlig med tanke på
ansvarsdelingen mellom stat og kommune.
Hovedformålet med ny oppgave- og ansvarsfordeling er følgelig et bedre barnevern hvor flere barn får rett hjelp til rett tid.
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Om forsøket
Forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernsområdet
Formålet med Forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet er å innhente
erfaringer og kunnskap om konsekvenser av økt kommunalt ansvar for barnevernet og å undersøke om flere barn
og familier får nødvendig hjelp og omsorg med en annen organisering.
Følgeevalueringen skal gjøre det mulig å trekke ut viktige erfaringer underveis i arbeidet, blant annet om hvordan
kommunene omstiller seg ved økt ansvar.
Forsøket startet 1. april 2016 og skal vare i 4 år. 13 kommuner søkte om deltakelse i forsøket.
Alta, Nøtterøy (i samarbeid med Tjøme) og Røyken ble høsten 2015 valgt som forsøkskommuner basert på et sett
kriterier fastsatt av departementet, herunder at forsøkskommunene har mer enn 15 000 innbyggere.
Kommunene er i forsøket underlagt en egen forskrift, Forskrift om forsøk med ny ansvarsfordeling i barnevernet.
Den viktigste endringen for forsøkskommunene er at de får et helhetlig ansvar for barnevernet, inkludert for
hjelpetiltak i hjemmet, fosterhjemstilbudet og institusjonsplassering.
• Dette innebærer at Bufetat ikke vil ha en bistandsplikt overfor forsøkskommunene med mindre de på frivillig
basis inngår en skriftlig bistandsavtale.
• Unntakene er barneverntiltak til enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger, og midlertidig plassering i
institusjon ved fare for utnyttelse til menneskehandel (jf. forskriftens § 12).
Kommunene overtar også det fulle finansieringsansvaret for barnevernet
• De kompenseres gjennom en økning i rammetilskuddet som tar utgangspunkt i de midlene Bufetat tidligere har
brukt på oppgavene som overføres.
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Barnevernsreformen
Struktur- og kvalitetsreform i barnevernet
Prop. 73 L 2016-2017, en proposisjon om endringer i barnevernloven, ble lagt frem våren 2017.
• Lovforslaget ble sanksjonert av Stortinget 16. juni 2017.
• Vedtaket innebærer at det skal gjøres endringer i ansvarsdelingen mellom statlig og kommunalt barnevern i alle landets kommuner.
I tillegg foreslås en rekke tiltak for å styrke kvaliteten i barnevernet.
Loven vil gi kommunene et større ansvar for barnevernet, både faglig og økonomisk.
• Målet er bedre forebygging, bedre sammenheng mellom ulike tjenester og et bedre tilpasset tjenestetilbud.
• Barnevernsreformen vil omfatte en flerårig, nasjonal satsing på kompetanseheving i barnevernstjenestene.
• Det vil fortsatt være en statlig andrelinjetjeneste i barnevernet.
På fosterhjemsområdet gis kommunene fullt økonomisk ansvar for ordinære fosterhjem. Kommunene plikter å søke etter
fosterhjem i barnets familie og nære nettverk, og kommunenes ansvar for oppfølging av fosterhjem presiseres.
Det statlige barnevernet skal fortsatt ha ansvar for å rekruttere fosterhjem til kommunene, men det langsiktige målet er et helhetlig
og sammenhengende kommunalt ansvar for ordinære fosterhjem.
På institusjonsområdet skal kommunene få økt valgfrihet, og gis mulighet til å velge mellom institusjonsplasser som Bufetat har
funnet faglig egnet til å ivareta barnet. Det skal legges større vekt på kommunens vurderinger og kjennskap til barnet.
Bufetat skal ha et tilbud av spesialiserte hjelpetiltak. Bufetat skal også tilby spesialiserte utredninger av familier med barn i
alderen 0-6 år, i tilfeller der det er stor usikkerhet knyttet til barnas omsorgssituasjon. Tilbudet vil omfatte døgnopphold i statlige og
private sentre for foreldre og barn, men også hjemmebaserte tilbud.
Statens bistandsplikt og medfinansieringsansvar ved akuttvedtak videreføres.
Kommunenes økte økonomiske ansvar kompenseres gjennom en økning i rammetilskuddet.
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Forholdet mellom forsøket og reformen

Barnevernsreformen endrer ikke på forsøkskommunenes mandat.
Alta, Nøtterøy og Røyken skal fortsatt gjennomføre sitt oppdrag i henhold til Forskrift om forsøk med økt kommunalt
oppgave- og finansieringsansvar for barnevernet.
Denne forskriften går lenger i å overføre ansvar til kommunene enn det endringene i barnevernloven gjør.
• Forsøkskommunene har kort oppsummert fullt ansvar for barnevernet, bortsett fra de nevnte unntakene
Dette betyr at forsøkskommunene «tester ut» en ansvarsdeling som er mer vidtrekkende enn den som vil gjelde for
andre kommuner i iverksettingen av lovendringene.
Regjeringen er klar på at forsøket fortsatt er viktig, og skal gjennomføres i henhold til intensjonen.
Regjeringen er også klar på at forsøkskommunenes og Bufetats erfaringer med ansvarsoverføringen er av stor verdi i
planleggingen av implementeringen av lovendringene
• Lovendringene går som nevnt ikke like langt som forsøksordningen

• Likevel er det all grunn til å tro at resten av kommunenorge vil møte mange av de samme utfordringene som
forsøkskommunene når lovendringene etter hvert trer i kraft.
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Følgeevalueringen
Formål og fokusområder
Formålet med følgeevalueringen er todelt:
1. Evalueringen skal gi departementet kunnskap om erfaringer fra og virkninger av forsøket, med vekt på hvordan endret kommunalt oppgaveog finansieringsansvar påvirker tilbudet til utsatte barn og unge.
2. Evalueringen skal gi departementet kunnskap om den statlige og kommunale implementeringen av de endringer i ansvarsdeling som følger av
forsøket.
Følgeevalueringen vil ta utgangspunkt i forsøkets seks delmål:
Forsøkets seks delmål:
A. Et mer kunnskapsbasert barnevern
B. God forebyggende innsats rettet mot utsatte barn og familier
C. Barnevernet har nødvendig tilgang på tiltak tilpasset barn med ulike behov
D. Hjelpen som gis tar utgangspunkt i barnets behov og helhetlige livssituasjon
E. God og effektiv ressursutnyttelse i barnevernet
F. God samhandling mellom ulike instanser i barnevernet
I tillegg skal de økonomiske konsekvensene av forsøket belyses.
To delevalueringer av forsøket er gjennomført (2016 og 2017). Også i 2018 og 2019 skal forsøket evalueres, og i 2020 skrives en sluttrapport.
Presentasjonen fokuserer på funnene fra andre delrapport, men ser også hen til første delrapport.
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Metode og gjennomføring
Deloitte og Telemarkforsking gjennomfører følgeevalueringen i fellesskap

Skriftlig dokumentasjon og statistikk
• Dokumentasjon av organisering og fremdrift i prosjektet, prosjektmøter mv., planer og rutiner/prosedyrer, rapportering til Bufdir, rapportering
til Telemarksforsking, institusjonsplaner og andre dokumenter som beskriver organisering av nye tiltak, KOSTRA og SSBs barnevernsdata

Intervjuer
Primært gruppeintervjuer, men også individuelle intervjuer av:
• Administrativ ledelse, leder for barnevernstjenesten, prosjektleder, teamledere og medarbeidere i barnevernstjenesten, samt andre involverte
aktører
• Telefonintervjuer med ungdom og deres biologiske foreldre eller fosterforeldre

Metodiske utfordringer
• En generell metodisk utfordring for evalueringen er å «isolere» effektene av forsøket kontra de endringer som ellers påvirker området og
forsøkskommunene i perioden frem til 2020
• Kommunene er ikke gjennomsnittskommuner, verken når det gjelder størrelse, sentralitet eller satsing på forebyggende arbeid
• Barnevernsområdet har ikke en enhetlig begrepsbruk, noe som har ført til ulik forståelse av likelydende spørsmål og resultert i skjevheter i
datamaterialet
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Foreløpige funn og vurderinger
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Kommunenes organisering av forsøket
Prosjektorganisering
Alle tre kommuner har valgt en prosjektorganisering av arbeidet med å implementere forsøket – dette
for å strukturere de ulike delene av oppdraget og definerer klare mål for framdrift og resultat.
• Dette har vært nødvendig å gå løs på en så omfattende oppgave
• Første delrapport påpeker at arbeidet med forsøket ikke må bli en aktivitet som plasseres «på siden»
av kommunens øvrige virksomhet:
• Forsøkets overordnede målsetning om at barn og unge skal få nødvendig hjelp og omsorg til rett
tid krever at kommunen bruker hele sin organisasjon for å løse oppdraget
• Dersom alle forsøkets målsettinger skal oppnås, må forbyggende arbeid og tidlig innsats gjøres til
en integrert del av kommunens virksomhet

Kommunene organiserte opprinnelig forsøket noe ulikt, og plasserte også ansvaret for
prosjektorganiseringen forskjellig:
• Prosjektleder for forsøket i Alta er ansatt i kommunens tiltaksteam
• I Røyken ansatte de en egen prosjektleder og -medarbeider for å gjennomføre forsøket
• I Nøtterøy er barnevernsleder prosjektleder
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Kommunenes organisering av forsøket
Status 2017
Andre delrapport finner at det har oppstått utfordringer knyttet til overgangene fra tidligere organisering og samarbeidsform til de nye
ordningene som et utvidet ansvar på barnevernområdet bringer med seg.
• I Nøtterøy har barneverntjenesten etablert et nytt team, familieteamet, som favner flere av de nye tiltakene som kommunen har etablert. En
utfordring er at familieteamet kan operere relativt selvstendig og uavhengig av barneverntjenesten for øvrig. Vår vurdering er at dette er
utfordringer som bør adresseres av barnevernleder og prosjektleder og løses i den neste fasen av forsøket.
• Røyken har rekruttert prosjektleder og prosjektmedarbeider eksternt. Faren i Røyken er at fremdriften og utviklingsarbeidet i forsøket ivaretas
av disse, mens ledere og medarbeidere fra de tjenestene som utgjør innsatsen i forsøket ikke klarer å henge med fordi de ikke har kapasitet til
det. Dette kan også påvirke eierskapet til arbeidet.
• Alta har hatt større utfordringer med sin organisering enn de to andre kommunene. Det er nå foretatt endringer i prosjektorganiseringen som
forventes å gi en bedre eierskap til forsøket hos de berørte instansene, sikre tilstrekkelig ledelsesinvolvering og legge bedre til rette for
samarbeid mellom barneverntjenesten og de øvrige tjenestene til barn og unge

Styringsggruppe

Styringsggruppe

Kommunaldirektør, økonomisjef, leder RMU,
fagkoordinator barn og unge, tillitsvalgt,
barnevernleder/prosjektleder, fagrådgiver/
prosjektmedarbeider

Rådmannens
ledergruppe

Referansegruppe

Ledergruppa i Oppvekst og kultur
(kommunalleder, virksomhetsleder,
virksomhetsleder Barn og
ungetjenesten, skolefaglig
ansvarlig, barnehageansvarlig, avd.
leder barnevern, avd. leder
helsesøster, avd. leder PPT og
prosjektleder forsøket).
Fagforeninger
Brukerorganisasjoner

Arbeidsgruppe 1
Forebyggende
innsats

Referansegruppe
Forandringsfabrikken
(ungdom), Organisasjonen for
barnevernsforeldre,
Fosterhjemsforeningen,
Voksne For Barn, HISØN,
barnevernleder,
fagrådgiver

Prosjektgruppe

Virksomhetsleder Barn og
ungetjenesten, avd. leder
barnevern, avd. leder
helsesøster, avd. leder PPT,
prosjektleder forsøket

Arbeidsgruppe 3
Fosterhjem

Arbeidsgruppe 3
Barnets behov og
situasjon

Prosjektgruppe
Barnevernleder/
prosjektleder,
fagrådgiver/
prosjektmedarbeider,
teamledere barnevern

Arbeidsgruppe
1

Arbeidsgruppe
2

Forebyggende
arbeid

Hjelpetiltak i
hjemmet

Arbeidsgruppe
3

Arbeidsgruppe
4

Fosterhjem

Akuttilbud

Arbeidsgruppe
5

Arbeidsgruppe
6

Omsorgsinstitusjoner

Senter for foreldre
og barn
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Kommunenes organisering av forsøket
Foreløpig oppsummering
Prosjektorganisering av forsøket er hensiktsmessig
• Likevel er det utfordringer knyttet til en slik organisering, særlig når det gjelder forankring
av forsøket i kommunen som helhet
• Som påpekt i vår første delrapport, medfører prosjektorganiseringen en risiko for at
forsøket blir værende «på siden av» kommunens ordinære hjelpetjenester
• Denne risikoen har ulik grad gjort seg gjeldende i de tre forsøkskommunene, men samtlige
har og har hatt utfordringer knyttet til denne problemstillingen
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Et mer kunnskapsbasert barnevern
Utgangspunktet: vekt på bruk av evidensbaserte metoder, ulike strategier for
kompetanseutvikling
Evidensbaserte metoder

Forsøkskommunene har over tid lagt vekt på å anvende anerkjente metoder og tiltak i sitt arbeid rettet mot barn og unge
• Alle tre kommuner bruker metoder som vektlegger tidlig innsats og tverrfaglighet
• Kommunene har gode forutsetninger for å ivareta målsetningen om evidensbaserte eller kunnskapsbaserte metoder og tiltak også i
overtakelsen av nye oppgaver
− Det forutsetter vedvarende bevissthet rundt kompetanseutvikling

Kompetanse
• Kommunene har i forkant av forsøket hatt ulike strategier og ulik praksis når det gjelder valg av kompetansetiltak og hvem som deltar på
disse
• Kommunenes planer for hvilke tiltak de vil etablere i egen regi medfører at de har valgt noe ulike tilnærminger og kommet til forskjellige
konklusjoner med tanke hvilken kompetanse det er behov for å tilføre tjenestene
− Kommunene bør ta stilling til hvilken kompetanse, holdninger og ferdigheter som skal være gjeldende i alle tjenester rettet mot barn og
unge, og hvilken spisskompetanse det vil være behov for innenfor barnevern, helsestasjon, PPT.
− Gitt kommunenes vektlegging av fosterhjemstilbudet, bør tilføring av kompetanse på dette feltet vies særskilt oppmerksomhet
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Et mer kunnskapsbasert barnevern
Status 2017: tilstrekkelig kompetanse, behov for mere kapasitet
Forsøkskommunene mener alle at de har tilgang på kompetansen som behøves for å ivareta et utvidet ansvar på barnevernområdet.
• Fremfor å tilføre kommunen ny kompetanse som på metoder som ikke allerede er i bruk, ønsker man nå å øke kapasiteten.
Forsøkskommune synes å ha høyere bevissthet om hvilken kompetanse som behøves for å ivareta et utvidet ansvar, hva kapasiteten bør være og
hvilke ledere og medarbeidere som bør ta del i ulike kompetansetiltak, enn hva som var tilfelle ved forsøkets start.
I det videre arbeidet med kompetanseutvikling blir det viktig å sikre at tilført kompetanse kommer hele kommunen til gode og ikke isoleres til ett
team, ett tiltak eller én målgruppe.

Forsøkskommunenes utfordringer knyttet til organiseringen av forsøket og overgangen mellom gammel og ny praksis fremhever behovet for å ha
kompetanse på endringsledelse.
• Både i Alta og Nøtterøy vil ledere i barnevernet delta i lederutviklingsprogram som styrker dem på dette området.
• Manglende kompetanse på endringsledelse ble påpekt som en risiko i første delrapport, og vedvarer i noen grad som en risiko fortsatt.

I løpet av det første året av forsøket har alle de tre kommunen styrket sin kompetanse og kapasitet på fosterhjemsområdet, både gjennom
nyansettelser og gjennom omprioritering av ressurser.
• Behovet for ytterligere styrking av spesifikk fosterhjemskompetanse må trolig vurderes kontinuerlig for å sikre at tilgangen på fosterhjem
samsvarer med behovet.
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Forebyggende innsats rettet mot utsatte barn og familier
Ved forsøkets start: ulike syn på hva som er forebyggende innsats, behov for å inkludere større
deler av kommunens virksomhet
Fullt kommunalt finansieringsansvar er tenkt å gi kommunene sterkere incentiver til å forebygge behovet for barneverntjenester gjennom å
prioritere forebyggende tiltak.
• Forsøkskommunenes beskrivelser av det forebyggende arbeidet rettet mot barn og unge i egen kommune synliggjør at det er ulike
synspunkter på hva som forstås som forebyggende innsats
• Alle tre kommuner viser til en positiv utvikling de senere årene når det gjelder forebyggende arbeid og tidlig innsats
• Forbedringspotensiale når det gjelder samarbeidet med de øvrige tjenestene til barn og unge
− Alta og Nøtterøy synes så langt å ha konsentrert arbeidet sitt om barnevernet eller en avgrenset del av tjenesten til barn og unge
− Røyken har kommet lenger i å arbeide helhetlig

Bedre forbyggende innsats er en forutsetning for å lykkes med forsøket
• Kommunesektorens styrke som leverandør av velferdstjenester er at kommunene møter innbyggerne der de bor, går på skole, arbeider og
bruker sin fritid
• Forsøket kan ikke avgrenses til å angå barneverntjenesten og de virkemidlene barnevernet har å spille på, men hvordan hele kommunen
bruker sin kompetanse og sine virkmidler til å avdekke og følge opp barn og familier i risiko
− Kommunenes forebyggende innsats bør også rettes mot å inkludere større deler av kommunens virksomhet i forsøksarbeidet
− Økonomiske midler tilført gjennom forsøket må ikke bare brukes på å etablere nye tilbud øverst i tiltakskjeden, men også brukes på
prioritering og utvikling av forebyggende tiltak
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Forebyggende innsats rettet mot utsatte barn og familier
Status i 2017: forbedringer, men fortsatt forbedringspotensial
Antallet meldinger til barnevernet kan benyttes som en indikator for hvor godt det forebyggende arbeidet i kommunen fungerer og hvorvidt
kommunen klarer å fange opp utsatte barn og unge i en tidlig fase.

• Alle forsøkskommunene melder om en økning i antallet meldinger til barnevernet fra 2015 til 2016.
• Røyken har den største økningen, med 24 %. For Alta og Nøtterøy er økningen hhv. 19 % og 8 %.
• Det er fremdeles til dels ulike oppfatninger, både internt i forsøkskommunene og mellom forsøkskommunene, om hva det vil si å arbeide
forebyggende.
− Særlig i Alta og Nøtterøy har barneverntjenesten og de øvrige tjenestene til barn og unge forskjellige perspektiver på forebygging og tidlig
innsats.
− Erfaringene herfra tilsier at det er behov for å arbeide med barnevernets holdninger til deltakelse i forebyggende, tverrfaglig arbeid og at det
må legges bedre til rette for at medarbeiderne i barnevernet får anledning til å prioritere den typen innsats.
− Om man skal lykkes med det forebyggende innsats, må man få etablert en ens forståelse av hva det vil si å arbeide forebyggende
• Godt forebyggende arbeid og riktig innretning på den tidlige innsatsen krever ikke bare at forsøkskommunene klarer å prioritere de
forebyggende tiltakene, men at det gjøres prioriteringer som sikrer at medarbeiderne får anledning til å delta i både utviklingen og
gjennomføringen av det forebyggende arbeidet.
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Tilgang på tiltak tilpasset barn med ulike behov
Ulikt utgangspunkt gir forskjeller i hvilke tiltak som etableres - utvikling av fosterhjemstilbudet
vil være helt sentralt for å lykkes
Ved oppstarten av forsøket hadde kommunene ulikt kostnadsnivå, ulike tiltakspyramider og ulikheter i bruken av Bufetats tjenestetilbud

• Dette gav forskjellige utgangspunkt for hvilke tilbud kommunene selv valgte å etablere, og hvilke områder de inngikk bistandsavtaler med
Bufetat på
• Dette gjør det også særlig interessant å studere hvilke erfaringer kommunene får med tilbudene som etableres (f.eks. institusjonstilbud, se
senere)

Et velfungerende fosterhjemstilbud vurderes å være en sentral forutsetning for å lykkes med forsøket som helhet
• For at fosterhjemstilbudet skal dekke det tiltenkte nivået i kommunenes tiltakspyramider er kommunene helt avhengig av å rekruttere
tilstrekkelig antall fosterhjem, ha fosterhjem som er kvalifisert til å ivareta barn og ungdom med særskilte utfordringer og sørge for en
oppfølging som fosterfamiliene er tilfredse med
− Dette er et arbeid som forsøkskommunene trolig må prioritere høyt i alle faser av forsøket
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Tilgang på tiltak tilpasset barn med ulike behov
Flere tiltak gir mulighet for bedre faglig funderte valg av tiltak
Forsøkskommunene brukte det første året av forsøket til å etablere nye tiltak.
• Innsatsen reflekterer planene for etablering av nye tiltak som ble lagt i 2016 og at kommunene har lagt forskjellige strategier for hvilke tiltak
de ønsker å etablere.
• Alle forsøkskommunene gir uttrykk for at de nå kan gjøre prioriteringer som ikke var mulig tidligere og foreta faglig funderte valg som de
mener er bedre for barna.
• Erfaringene fra Alta og Nøtterøy er at det å ha et institusjonstilbud i egen kommune er et viktig tilskudd til kommunens tiltakspyramide.
Begge kommunene vektlegger fleksibel bruk av institusjonsplassene.

• Tilbakemeldingene fra ungdommene som har benyttet seg av tilbudet så langt, er at det betyr svært mye for dem å kunne være sammen
med venner, fortsette på samme skole og delta på de samme fritidsaktivitetene, selv om det ble nødvendig å flytte hjemmefra for en periode.
• Alle kommunene har i løpet at det første forsøksåret prioritert fosterhjemsområdet høyt. Kommunene synes å ha lyktes godt med
ansvarsovertakelsen på fosterhjemsområdet.
− De har styrket sin kompetanse på rekruttering og oppfølging av fosterhjemmene, etablert opplærings- og veiledningstilbud og utarbeidet
rutiner som skal sikre at fosterfamiliene blir godt ivaretatt.
− Tilgangen på fosterhjem vurderes likevel fremdeles å være en risiko i forsøket. Der Alta og Nøtterøy så langt rapportere å ha rekruttert
tilstrekkelig med egnede fosterhjem, har Røyken hatt større vansker med dette.
− Det bemerkes imidlertid at rekruttering av fosterhjem – som kjent – er en utfordring generelt sett. Slik skiller ikke vanskene til
forsøkskommunene seg fra det som er tilfelle ellers når det gjelder fosterhjemsrekruttering.
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Hjelpen som gis tar utgangspunkt i barnets helhetlige livssituasjon
Kommunene rapporterer framgang på dette området, men vektlegger behovet for å styrke
samspillet mellom tjenesteyterne ytterligere
Målsetningen om at hjelpen som gis tar utgangspunkt i barnets helhetlige livssituasjon forutsetter
at barnevernet har et godt samspill med andre tjenester i kommunen
• Beskrivelsen av samarbeidet mellom barneverntjenesten og de øvrige tjenestene til barn og
unge i forsøkskommunene viser at det er behov for å styrke dette samspillet
Hensynet til barnets helhetlige livssituasjon krever direkte medvirkning fra barnas og familienes
side
• Alle tre forsøkskommunene opplever at de arbeider bedre på dette området enn de tidligere
har gjort, men at de fortsatt har en vei å gå
− Brukermedvirkningen må ivaretas både på system- og individnivå, dersom den skal være
reell
Forsøkskommunene bør merke seg brukerorganisasjonenes forventninger til forsøket

• Positive effekter av at flere tiltak kan tilbys på det forvaltningsnivået som er nærmest barna
og deres familier er en forventning kommunene bør bestrebe seg på å innfri
• Forsøkskommunene må ikke bli for opptatte av å «klare alt selv» og søke bistand hos Bufetat
når deres kompetanse eller kapasitet kommer til kort.
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Hjelpen som gis tar utgangspunkt i barnets helhetlige livssituasjon
Stadig bedre, fortsatt forbedringspotensial
Forsøkskommunene arbeider systematisk for å bidra til at hjelpen tar utgangspunkt i barnets helhetlige livssituasjon
• Det er fremdeles et forbedringspotensial på dette området, særlig knyttet til barns medvirkning (på system og individnivå), og at de ulike
tjenestene som barna er i kontakt med samarbeider om å få et helhetlig bilde av barnets livssituasjon.
• Hovedtilbakemeldingen fra intervjuene med ungdom og foreldre er at de har merket få forskjeller etter at forsøket ble igangsatt. Det har ikke
kommet frem noen negative erfaringer fra hverken ungdom eller foreldre som er knyttet direkte til forsøket.
• Ungdommenes tilbakemeldinger er knyttet til deres relasjon til egen saksbehandler. De vektlegger viktigheten av å ha samme saksbehandler
over lengre tid, at saksbehandler opptrer forutsigbart og at saksbehandler skal være deres talsperson i systemet.

• Ungdommene er også opptatt av hvilken veiledning fosterfamiliene får og foreslår flere tiltak som kan bidra til å gi fosterfamiliene mer
treffsikker oppfølging, som alderstilpassede veiledningsgrupper.
• Flere av fosterforeldrene var i utgangspunktet relativt skeptiske til at det kommunale barnevernet skulle få et utvidet ansvar på
fosterhjemsområdet. Erfaringene så langt er i hovedsak positive og fosterforeldrene opplever at de får bedre tilpasset veiledning og hyppigere
oppfølging enn før.
• En viktig tilbakemelding fra de biologiske foreldrene er at barnevernets formål, ansvar og arbeidsform er for dårlig kjent blant de andre
tjenestene i kommunen.
• Fortsatt bør samspillet mellom de ulike kommunale tjenestene bli bedre, slik at hjelpen som gis i større grad tar utgangspunkt i barnets
helhetlige livssituasjon.
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Samhandling mellom nivåene i barnevernet
Ulike erfaringer gir ulik innstilling til samhandlingen og overtakelsen av oppgaver –
fortsatt avhengighet understreker behovet for gode løsninger
Ved oppstarten av forsøket hadde forsøkskommunene ulike erfaringer når det gjaldt samhandlingen med
det statlige barnevernet:
• Det var forsøkskommunene som støttet seg mest til egne tiltak, og som i minst grad benyttet tiltak
fra Bufetat, som var mest tilfredse med hvordan samarbeidet fungerte.
Så langt synes arbeidet med å trekke nye grenser mellom statlig og kommunalt barnevern å ha gått
greit
• Gode prosesser hvor partene har vært opptatt av å finne gode løsninger
• Kommunene melder om at det har vært utfordringer knyttet til prinsipielle problemstillinger ved
overtakelsen av statlige fosterhjem (ansettelse og pensjon)
Selv om det nå blir endringer i ansvarsdelingen mellom statlig og kommunalt barnevern vil det
fremdeles være et avhengighetsforhold mellom forvaltningsnivåene

• Forsøket kan betraktes som en arena hvor det er anledning til å prøve og feile for å finne fram til de
løsningene som fungerer best
− Viktig at arbeidet med å tydeliggjøre grenseoppgangen mellom statlig og kommunalt barnevern
preges av raushet og vilje til å finne gode løsninger
− Viktig å gi kommuner og regioner tid til å omstille seg
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Samhandling mellom nivåene i barnevernet
Vesentlig bedring fra i fjor
• I løpet av det første året av forsøket har tidligere samarbeidsproblemer mellom forvaltningsnivåene minsket betraktelig
• Det har funnet sted viktige avklaringer i ansvarsdelingen.
− På fosterhjemsområdet er det etablert en klarhet i ansvarsdelingen når det gjelder rekruttering.
• Kommunene berømmer Bufetat for å ha vært villige til å finne løsninger som gagner barn og foreldre fremfor å fokusere på at kommunene skal
klare seg helt på egen hånd.
− Kontakten på institusjonsområdet har vært formell og styrt at retningslinjene for godkjenning av barnevernsinstitusjoner.

− Samtidig har Bufetat fremstått som velvillig når det gjelder å gi råd om den fremtidige institusjonsdriften.
• Forsøkskommunene og Bufetats regioner har funnet en samarbeidsform som ivaretar behovene for formalitet og regelstyring der det er
nødvendig og behovet for kollegial veiledning og faglige diskusjoner når det er behov for det.
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Økonomi
Ressursutnyttelse, tiltakssammensetning
og økonomiske konsekvenser
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Ressursutnyttelse og tiltakssammensetning i kommunene
Fortsatt for tidlig å spore store økonomiske konsekvenser av forsøket
• Sammenlignet med siste overføring før forsøket startet
(2015), utgjør rammetilskuddet i 2017 en økning på hhv.:
− 96 % for Alta

Netto driftsutgifter til barnevern pr. barn 0-17 år, årganger 2015 og 2016,
fordelt på regnskapsfunksjoner

− 167 % for Røyken

16000

− 116 % for Nøtterøy

14000

• Tallgrunnlaget sier så langt lite om kostnadsnivå knyttet til
enkelttiltak, og gir ingen mulighet til å si noe om hvorvidt
kommunene prioriterer annerledes når de har det fulle
kostnadsansvaret for tiltakene.
• Tallgrunnlaget gir ikke grunnlag for å si at forsøket så langt
har ført til lavere totalkostnader pr. barn.

• Indirekte kan tallgrunnlaget likevel tolkes som en
bekreftelse på at kommunene så langt har hatt mest fokus
på å etablere planlagte tiltak; selve kostnadsprioriteringene
kommer sannsynligvis senere.
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• Videre er det foreløpig få endringer å spore fra oppstarten
av forsøket mht. ressursbruk og tiltakssammensetning.
• Unntaket er fordelingen av ressurser mellom
egenproduksjon og kjøp av tjenester, da alle kommunene
har økt utgiftene sine til egenproduksjon av tiltak ettersom
de har overtatt statlige og private tiltak.
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Barnevernstjeneste
Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet
Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet
Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde
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Økonomiske konsekvenser av forsøket
Små økonomiske konsekvenser for kommunene og Bufetat så langt
• De samlede økonomiske konsekvensene i form av netto økonomisk tap eller gevinst vil avgjøres av hvorvidt utgiftsøkningen knyttet til høyere
kommunal egenbetaling per barn, blir høyere eller lavere enn inntektsøkningen i form av økt rammetilskudd.

• Økningen i rammetilskudd for de tre forsøkskommunene er totalt 53,8 millioner kroner i 2016 og 73,3 millioner kroner i 2017.
• Potten fordeles etter kostnadsnøkkel for barnevern i det kommunale inntektssystemet. For de enkelte forsøkskommunene utgjorde dette:
− 18,2 millioner til Alta 2016 og 24,8 millioner i 2017
− 15,1 millioner til Røyken i 2016, og 20,5 millioner i 2017

− 20,5 millioner kroner til Nøtterøy i 2016 og nær 28 millioner i 2017
• I 2016 lå alle de tre deltakerkommunene an til å kunne komme godt ut av forsøket. Alle tre hadde i utgangspunktet lavere kostnadsnivå enn
det som lå til grunn for beregningen av den kompenserende økningen i rammetilskuddet.
• Alta har så stor økning i ordinære barnevernskostnader at de totale kostnadene (inkl. funksjon 285 og kompenserende rammetilskudd) viser
en klar økning fra 2015 til 2016.

• Røyken er den kommunen som ble spådd å komme aller best ut av forsøket, økonomisk sett, og tallene viser også lavere kostnader i 2016 enn
i 2015.
• De forsøksrelaterte kostnadene ser ut til å utgjøre et påslag på ca. en tredjedel av de ordinære kostnadene, men med noe variasjon.
• Beskjedne økonomiske effekter i Bufetat hittil.
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Risikofaktorer og overføringsverdi
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Risikofaktorer
Risikofaktorer som bør vies oppmerksomhet
Forsøkskommunene har jobbet målrettet med å redusere sannsynlighet og/eller konsekvens av identifiserte risikofaktorer. Likevel bør
kommunene fortsatt ha fokus på:

Prosjektstyring, forberedelser til iverksetting og iverksetting
• Barneverntjenesten i alle forsøkskommunene har opplevd økt arbeidsmengde. Risikoen for overbelastning er vedvarende, med tilhørende risiko
for at kapasiteten til å følge opp barn, unge og familier på en forsvarlig måte blir for dårlig.
• Kommunesammenslåingen mellom Røyken, Hurum og Asker. Særlig med tanke på etablering og drift av institusjonstilbud.

Kompetanse og bemanning
• Kapasiteten i barneverntjenesten i forsøkskommunene vurderes som potensielt mangelfull, noe som indirekte kan fører til en risiko for at det
forebyggende arbeidet blir skadelidende.
• Tilgangen på fosterhjem vurderes å være en risiko i alle forsøkskommunene.

Ansvarsforhold og overtakelse av nye oppgaver
• Risikoene knyttet til manglende kompetanse på endringsledelse vedvarer, om enn i noen mindre grad enn ved forsøkets begynnelse.
• Risiko knyttet til egenbetaling for tiltak.
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Overføringsverdi
Erfaringer fra implementeringsfasen

•

Kommunenes arbeid med ny ansvarsdeling må forankres hos administrativ og politisk ledelse, og organiseres slik at de involverte aktørene og
berørte tjenesteområdene får eierskap til både prosessen og de nye arbeidsoppgavene.

•

Erfaringene fra forsøkskommunene knyttet til overtagelse av fosterhjemsområdet viser at det med fordel kan etableres retningslinjer for
overføring av statlige og private fosterhjem, samt ordninger som sikrer at det ikke oppstår uheldige variasjoner i hvilke betingelser som tilbys
fosterfamiliene.

•

Erfaringene fra Alta og Nøtterøy knyttet til å ha et institusjonstilbud i egen kommune, er både at det er arbeidskrevende å få på plass, og at å
drifte et døgntilbud er ressurskrevende. Samtidig uttrykker kommunene at det er et viktig tilskudd til tiltakspyramiden.

•

Overtagelse av ansvar på barnevernsområdet bør gjøres gradvis.
− Erfaringene fra Alta og Nøtterøy tilsier at det kan bli for mye som skjer samtidig, noe som kan ha negative konsekvenser både for
fremdriften av overtagelsen av ansvarsområder, for kvaliteten på tjenestene som tilbys, og for eierskapet til de nye arbeidsoppgavene i de
eksisterende kommunale tjenestene.
− Røyken, som har overtatt statlige ansvarsområder i en lavere takt, har i mindre grad hatt slike utfordringer.

•

For å sikre effekt av det tverrfaglige, forebyggende arbeidet, er også erfaringene fra Røyken nyttig for andre.
− Tidlig og fokusert innsats knyttet til dette har gitt gode gevinster i kommunen, også sett opp mot de noe mindre gunstige erfaringene i
Alta og Nøtterøy.
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