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DigiBarnevern-filmen

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=bORW-xEMUL4
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Det er fire store utfordringer knyttet til 
Barnevernet i dag

Barne- og likestillingsdepartementet. (2017). Endringer i barnevernloven (barnevernsreform). Prop. 73 L

Oppgaveløsningen i barnevernet

Ansvarsfordelingen mellom stat og kommune

Kompetansebehovet i barnevernet

Bruk av private aktører i barnevernet



DigiBarnevern

Barn, unge og foresatte mangler oversikt over egen sak og mulighet 
for ønsket grad av digital medvirkning

Ansatte får liten hjelp til å utføre tjenester som er effektive, 
forsvarlige og av høy kvalitet 

Ledere får liten hjelp til å lede, styre og rapportere

Aktører i og utenfor barnevernet har ingen god digital samhandling 
for kommunikasjon og overføring av informasjon 

DigiBarnevern skal møte utfordringene i det 
kommunale barnevernet



DigiBarnevern

> God kvalitet i saksbehandling og oppfølging

> Rask behandling og rettidige beslutninger

> Likeverdige tjenester og forutsigbarhet for barn og 
familier

> Sikkerhet, sporbarhet og kontrollerbarhet i all 
saksbehandling

> Effektiv og god utnyttelse av samfunnets ressurser

> Fornøyde ansatte i barnevernet

Effektmål og samfunnsmål for 
DigiBarnevern

Barn og familier som trenger hjelp skal få hjelp 
som virker til rett tid. De skal møte et 
samarbeidende barnevern som gir reell 
mulighet til medvirkning, og skal gis styrket 
rettssikkerhet.

DigiBarnevern skal også bidra til at 
barnevernet oppleves trygt for barna, yter 
likeverdige tjenester, og at tilliten til 
barnevernet styrkes.

SamfunnsmålEffektmål
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DigiBarnevern er et nasjonalt initiativ

Bufdir
(Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet)

Kommunal del Statlig del

KS OsloAskerTrondheim Bergen

Bærum KristiansandLørenskog Stavanger

Konseptfase: 2016-2017      Planleggingsfase: 2017-2018      Gjennomføringsfase: 2019-2022



DigiBarnevern

Nasjonalt 
barnevernregister

Kommunale ledere, 
Bufdir, SSB og andre

Nasjonal portal for 
bekymringsmelding

Melder (privat eller offentlig)

Utvekslingsformater

Innbyggertjenester

Barn, unge og foresatte

Fagsystem

Kommunalt 
ansatte

DigiBarnevern – oversikt

«Jeg får bedre støtte 

til å hjelpe barn og 

familier»

«Jeg får hjelp til å 

melde bekymring på 

en effektiv måte»

«Jeg møter et åpent og 

tilgjengelig barnevern, og 

gis gode muligheter til 

medvirkning»

«Jeg får bedre grunnlag 

til å forstå og forbedre 

barnevernet»

(DigiBarnevern-kommunene sørger for at én 

leverandør lager nytt fagsystem – det er 

mulig andre også lager nye fagsystemer)

(inkluderer barnevernsfaglig 
kvalitetssystem som lages av Bufdir)

Begreper

KS FIKS
++

KS FIKS

Leverandører

Bufdir /   
SSB

Bufdir

Informasjonsmodeller



DigiBarnevern

Styringsmodellen i DigiBarnevern

SamstyringsorganStatlig prosjekt
Kommunalt 

prosjekt

Samarbeidsavtale Samarbeidsavtale

Andre kommuner

Prosjekteiermøter

Eventuelle andre 
nødvendige arenaer

«Ett DigiBarnevern»

KommIT-rådetBFD

InnbyggertjenesterFagsystem

Informasjonsmodell 
og meldingsformater

Begreper og 
Nasjonalt 

barnevernregister

Barnevernsfaglig 
kvalitetssystem

Nasjonal portal for 
bekymringsmelding
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