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1.0 Innledning
Bufdir har fått i oppdrag å utrede og foreslå krav til kompetanse og innretting av masterutdanninger
for arbeid i barnevernet. I kompetansestrategien for det kommunale barnevernet fremgår det at
utredningene skal resultere i anbefalinger om:
-

kompetansekrav som bør stilles til medarbeidere og ledere i barnevernstjenestene, samt
kompetansekrav rettet mot tjenesten generelt.
hvilket læringsutbytte masterutdanninger i barnevernet bør gi, hvor mange studieplasser det
er behov for og hvordan utdanningene best bør innrettes.
hvordan en eventuell autorisasjonsordning for ansatte i barnevernet bør innrettes.

Utredningen skal inkludere både statlig og kommunalt barnevern. Foreliggende notat inneholder
derfor en problembeskrivelse for dagens kompetanse og et målbilde for fremtidig kompetanse for
begge forvaltningsnivåer. Vi synliggjør fordeler og ulemper ved ulike innretninger på
kompetansekrav, masterutdanning og autorisasjonsordning og gir direktoratets anbefaling for hvilke
av disse som bør utredes nærmere. Til sist har vi gjort en foreløpig vurdering av de økonomiske og
administrative konsekvensene av alternativene og skissert tre ulike modeller for den videre
utredningen av fremtidig kvalifiseringsløp for arbeid i barnevernet.
Dette notatet utgjør første leveranse i direktoratets utredning. Konsekvensene av direktoratets
vurderinger og forslag er med andre ord ikke fullt ut utredet i denne fasen, og våre vurderinger er i
hovedsak på et overordnet nivå. Neste fase av utredningen vil avsluttes sommeren 2019 og vil i
større grad inneholde juridiske og samfunnsøkonomiske vurderinger knyttet til forslagene.
Hensiktsmessig implementering vil også bli viktig i det videre arbeidet. Utredningen skal ferdigstilles i
oktober 2019.

1.1 Begrepsavklaringer og avgrensninger
Virkemiddel: I notatet omtaler vi kompetansekrav, autorisasjonsordninger og masterutdanninger
som ulike virkemidler for å oppnå bedre kompetanse i barnevernet. Virkemidlene kan innrettes på
ulike måter. De ulike måtene å innrette f.eks. autorisasjonsordning på utgjør alternative forslag.
Modell: De tre virkemidlene Bufdir er bedt om å utrede er nært knyttet til hverandre og innebærer
en vurdering av hvordan ansatte bør kvalifiseres for å kunne arbeide i barnevernet. Det er lagt til
grunn at alternative modeller for et slikt kvalifiseringsløp skal utredes. I dette notatet legger vi frem
forslag til tre ulike modeller som kan utredes videre.
Kompetansekrav: Dette er særskilte krav til hvilken kompetanse ansatte eller en tjeneste må inneha.
Kompetansekrav kan både innebære krav om utdanning og utdanningsnivå, og krav om vedlikehold
av de ansattes kompetanse. Denne utredningen skal resultere i anbefalinger om hvilke
kompetansekrav som bør stilles til medarbeidere og ledere i barnevernstjenestene samt
kompetansekrav rettet mot tjenesten generelt. I direktoratets vurdering inkluderer dette også evt.
krav til personell som engasjeres av tjenestene eller part i saken, herunder advokater og sakkyndige.
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Når det gjelder andrelinjebarnevernet omfatter forslagene våre primært institusjonsbarnevernet og
deres ansatte, men krav til nærliggende funksjoner, f.eks. inntak, kan også være aktuelt.
Masterutdanning: De fleste masterutdanninger er en toårig fordypning i et fagområde etter fullført
treårig bachelorgrad. Enkelte utdanninger består av et femårig integrert studium hvor studenten
mottar en mastergrad etter fullført utdanning. I en mastergrad vektlegges økt kunnskap om
fagområdet, samt analytisk og metodisk kompetanse. Denne utredningen skal resultere i
anbefalinger om hvilket læringsutbytte masterutdanninger i barnevernet bør gi, hvor mange
studieplasser det er behov for og hvordan utdanningene best bør innrettes. Vi forstår det derfor som
at spesialistutdanninger, utover mastergrad, er utenfor mandatet.
Autorisasjon: En autorisasjon er en bekreftelse fra offentlige myndigheter på at de formelle og faglige
krav til yrkestittelen er oppfylt. Offentlig autorisasjon gir rett til å benytte beskyttet tittel.
Lovregulert yrke: En eller flere former for yrkesvirksomhet som er underlagt lov- eller
forskriftsfestede krav om bestemte yrkeskvalifikasjoner, eller hvor bruken av en yrkestittel ved lov
eller forskrift er begrenset til innehavere av en gitt yrkeskvalifikasjon, jf. yrkeskvalifikasjonsloven § 3
a). Lovregulering av yrker inntreffer blant annet i tilfeller hvor det stilles krav om særskilt utdanning i
en tjeneste eller det stilles krav om autorisasjon.

1.2 Notatets oppbygning
Vi redegjør først for direktoratets fremgangsmåte i første fase av utredningen, inkludert hvilke
aktører vi har involvert i arbeidet. Deretter skisserer vi hvilke mål vi har for kompetansen i
barnevernet og hvordan disse vil benyttes videre for å vurdere ulike innretninger av kompetansekrav,
masterutdanninger og autorisasjon. I kapittel fire gir vi en beskrivelse og vurdering av dagens
utfordringsbilde for kompetanse i barnevernet, inkl. en vurdering av dagens utdanninger,
kompetansemangler og hovedutfordringene tiltakene i denne utredningen bør adressere. I kapittel
fem går vi videre til å skissere tre sentrale vurderinger som vil bli viktige i den videre utredningen. Vi
trekker frem hensynet til kommunalt selvstyre, utdanningspolitiske hensyn og behovet for et fortsatt
tverrfaglig barnevern. I kapittel seks, syv og åtte redegjør vi for fordeler og ulemper ved ulike
innretninger av de tre virkemidlene vi er bedt om å utrede, mens vi i kapittel ni trekker frem
vurderinger knyttet til implementering av tiltakene. Økonomiske og administrative konsekvenser er
samlet i kapittel ti, mens vi i kapittel 11 samler forslagene vi ønsker å utrede videre i tre ulike
modeller.

1.3 Oppsummering av notatet
Direktoratet ønsker å utrede ulike former for samtlige virkemidler videre. Vi ønsker et barnevern
med tydeligere krav til hvilken kompetanse, gode utdanninger som er tilpasset det reelle
kompetansebehovet i tjenestene, og ansatte som er skikket, faglig oppdaterte og forberedt til
arbeidet. Etter vårt syn er det særlig behov for å adressere behovet for flere med lengre utdanning
enn i dag og dagens svært høye turnover som forhindrer mange tjenester fra å opparbeide seg
nødvendig kompetanse over tid.
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•

Vi ønsker å utrede følgende kompetansekrav:
For kommunene:
- Andelskrav til relevant høyere utdanning (bachelornivå)
- Andelskrav til relevant mastergrad
- Krav til relevant mastergrad for å utføre særskilte oppgaver
- Krav til mastergrad for å bli barnevernsleder og/eller krav om gjennomført 30
studiepoeng i barnevernsledelse
- Krav til kommuner om å sikre tilgang til juridisk- og psykologfaglig kompetanse
- Krav om bestått utdanningsprogram for sakkyndige, samt at ansvaret for
utdanningsprogrammet og registeret for barnefaglige sakkyndige overføres til
direktoratet, i tråd med forslag til NOU 2017:8 «Særdomstol på nye områder?»
- Krav til at alle advokater som skal prosedere barnevernssaker har gjennomgått kurs i
barnerett/barnevernsrett
For det statlige barnevernet:
- Styrking av dagens andelskrav til relevant høyere utdanning (bachelornivå)
- Andelskrav til relevant mastergrad
- Krav til relevant mastergrad for å utføre særskilte oppgaver
- Krav til mastergrad for å bli leder og stedfortreder og/eller krav om gjennomført 30
studiepoeng i barnevernsledelse.
For begge tjenester:
- Innføring av krav til faglig oppdatering for ansatte
- Veiledning for nyutdannede i barnevernet.

•

Vi ønsker å utrede følgende innretning av masterutdanning, samt andre tiltak rettet mot
utdanningene:
- Masterutdanninger for barnevern i en 3+2-modell
- Femårig integrert masterutdanning for barnevernspedagoger og 3+2 for sosionomer
- Innhold i utdanningene
- Omfang av barnevernsutdanninger på masternivå
- Andre tiltak rettet mot grunnutdanningene, som:
- Legge til rette for gode praksisplasser
- Nasjonal eksamen i juss for barnevernet

•

Vi ønsker å utrede følgende innretning av autorisasjonsordning:
- Autorisasjonsordning for barnevernspedagoger og sosionomer som utfører sosialfaglig
arbeid eller autorisasjonsordning for barnevernspedagoger og sosionomer i barnevernet
- Forenklet ordning for arbeid i barnevernet med krav knyttet til den enkelte ansatte og
ledere
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2.0 Fremgangsmåte
Direktoratet har gjennomført flere aktiviteter og involvert ulike aktører i arbeidet med denne
leveransen. Det har vært særlig viktig å få frem ulike synspunkter på de aktuelle virkemidlene.
Bufdir har hatt møter med Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, NOKUT og
Kunnskapsdepartementet, sentrale fagforeninger på barnevernsfeltet, og Nord og Agder universitet.
Direktoratet har også etablert kontakt med myndigheter på barnevernsfeltet i Sverige, Danmark og
Finland for å innhente informasjon om kompetansekrav, masterutdanninger og autorisasjonsordning
i de nordiske landene.
Videre har direktoratet etablert en arbeidsgruppe bestående av to representanter fra universitet og
høgskolesektoren1, to barnevernledere fra kommunalt barnevern og én leder av
barnevernsinstitusjon. Vi har hatt to heldagssamlinger med arbeidsgruppa, hvor også
Forandringsfabrikken deltok på deler av første samling. Arbeidsgruppa har fungert som en
diskusjonspartner for direktoratet, og har også vært viktig i å forberede referansegruppemøtet.
Brukerorganisasjoner, representanter fra kommunalt og statlig barnevern, utdanningssektoren,
fagforeninger, tilsynsmyndigheter m.fl. deltok på et todagers referansegruppemøte før sommeren.
Formålet med møtet var å orientere om utredningene og innhente deltakernes synspunkt på de ulike
virkemidlene.
Direktoratet har også gjennomført to litteratursøk. For det første har vi søkt og gjennomgått
litteratur om kompetansekrav, autorisasjon og masterutdanninger innenfor barnevernsfeltet og
tilgrensede sektorer. For det andre har vi oppdatert et litteratursøk fra 2016 om kompetansemangler
i barnevernstjenestene. Dette søket er oppdatert til å også inkludere det statlige barnevernet.
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3.0

Målbilde for kompetanse

3.1 Mål for barnevernsreformen og kompetansestrategien
Utredningen inngår som et av flere tiltak i Regjeringens kompetansestrategi for det kommunale
barnevernet – «Mer kunnskap – bedre barnevern». Når vi har satt mål for utredningen har vi tatt
utgangspunkt i målene som skisseres i Prop. 73 L (barnevernsreformen) og kompetansestrategien.
Barnevernsreformen vil gi kommunene større ansvar for barnevernet. Dette skal gi bedre
sammenheng mellom ulike tjenester og et bedre tilpasset tilbud til barn i barnevernet. Dette stiller
blant annet krav til ledelse i barnevernet, til kommunens styring av barnevernet og til samarbeid på
tvers mellom profesjoner og tjenester. Barnevernsreformen omfatter en flerårig nasjonal satsing på
kompetanseheving i barnevernet. Tiltak som inngår i satsingen, og som er relevante for
utredningene, er bedre tilbud om etter- og videreutdanning, faglig veiledning og lederstøtte og
læringsutbyttet i grunnutdanningene skal være bedre tilpasset barnevernets kompetansebehov.
Kompetansestrategien har som mål at barn skal få tidligere og bedre hjelp, og at
barnevernstjenestene skal ha god kvalitet over hele landet. Kompetanseheving skal bidra til økt
kvalitet i kommunenes tilbud til barn og familier ved at:
-

utrednings- og tiltaksarbeidet i større grad enn i dag bygger på forskning og systematisert
kunnskap om barns behov og hvilken hjelp som virker
barnevernet samarbeider med andre tjenester og etablerer familiestøttende tilbud som
kan forebygge at barn må flytte på institusjon eller i fosterhjem
hjelpen blir bedre tilpasset det enkelte barn, og barns medvirkning tillegges større vekt i
både utredninger og i tiltaksarbeid

Tilstrekkelig kompetanse i barnevernet er en forutsetning for å realisere målet om at utsatte barn og
familier skal få tidlig og tilpasset hjelp. Gjennom kompetansehevingstiltak skal kvaliteten i
barnevernets arbeid øke og barn og familier skal få et bedre tilbud. Utdanningstilbudet skal være
tilpasset behovene i barnevernet, og kravene til kompetanse skal bli tydeligere. Resultatet av
utredningen av kompetansekrav, masterutdanning og autorisasjon skal bidra til å oppfylle disse
målene.

3.2 Mål for utredningen
Utredningen skal bidra til å oppfylle målene i kompetansestrategien og barnevernsreformen. For å få
til dette har vi satt egne mål for det vi ønsker å oppnå gjennom utredningen og påfølgende tiltak. Vi
har identifisert mål som gir en retning for arbeidet fremover og som gir oss kriterier å vurdere ulike
innretninger av kompetansekrav, masterutdanning og autorisasjon opp mot. Vi ønsker å finne den
modellen som samlet sett best vil oppfylle disse målene. Målene er direkte relatert til kompetanse og
mulig å svare ut gjennom kompetansekrav, autorisasjon eller masterutdanninger. Målene er
konkrete og målbare, retningsgivende, i tråd med sentrale føringer og i tråd med kunnskap fra barn
og unge, tjenestene og forskere.
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Et overordnet mål for resultatet av utredningene er at barn skal få tidligere og bedre hjelp, og at
barnevernstjenestene skal ha god kvalitet over hele landet. For å oppnå dette ønsker vi en ny modell
for kvalifisering til arbeid i barnevernet som sikrer at:
-

Det er klare krav til hvilken kompetanse barnevernet skal ha.
Utdanninger som kvalifiserer til arbeid i barnevernet er tilpasset kompetansebehovet i
barnevernet, og integrerer teori og praksis.
De som arbeider i barnevernet er skikket til arbeidet.
De ansatte i barnevernet er faglig oppdatert.
Barnevernet arbeider tverrfaglig.
Den enkelte tjeneste har tilpasset kompetanse til å løse sine ulike oppgaver og flere
ansatte har utdanning på masternivå. Kompetansen er i samsvar med
kompetansebehovet til barnevernet.

3.3 Hvilken kompetanse bør barnevernet ha?
For å ivareta barnevernets samfunnsmandat, er det nødvendig at barnevernet har tilstrekkelig
kompetanse og kapasitet til å identifisere behov og sørge for hensiktsmessig hjelp og oppfølging.
Allerede i 2009 ble Befring-utvalget utnevnt for å vurdere hvordan kompetansen i barnevernet kunne
heves. Utvalget fremhevet at kompetanse omfatter krav om både faglig, personlig, sosial og etisk
kompetanse. Den som skal være kompetent innenfor barnevernet må være i stand til å skape tillit,
utøve faglig skjønn i kritiske og komplekse situasjoner, og samtidig være i stand til å iverksette og
videreføre tiltak som best vil tjene barna.
Direktoratet har, i samarbeid med praksisfeltet, konkretisert kompetansebehovet i
barnevernstjenesten. I kartleggingen skisseres kompetanse den enkelte ansatte må inneha,
kompetanse barnevernstjenesten samlet må besitte og kompetanse tjenestene må ha tilgang til.2
Alle som jobber i barnevernstjenesten bør ha kompetanse som tilsier at de kan vurdere hva som
utgjør barn og familiers utfordringer og behov, og sette inn og følge opp tiltak som bidrar til positiv
utvikling. Kompetanse i å samarbeide med barn og familier er sentralt for alle vurderinger.
Kompetanse om ivaretakelse av barn og familier, medvirkning og rettsikkerhet løftes derfor frem.
Videre vektlegges kompetanse om barn og barns utvikling, vurdering av foreldres
omsorgskompetanse og kapasitet, og ivaretakelse av et helhetlig utgangspunkt i barnet og familiens
behov. I dette er selvrefleksjon, empati og omsorg sentralt. I tillegg fremheves behovet for solid
forvaltningskompetanse, herunder kompetanse innen juss og lovverk, vurderings- og
beslutningskompetanse og rolleforståelse. Samlet sett innebærer dette at barnevernsarbeidere må
ha kunnskap innenfor et bredt spekter av ulike fagområder.
I kartleggingen beskriver også direktoratet kompetanse tjenesten samlet sett må besitte. Dette
innebærer at tjenestene har kompetanse til å gjennomføre spesialiserte tiltak, utredninger og
oppgaver. Denne delen av barnevernets arbeid er rettet mot spesifikke utfordringer hos barn og
familier eller er mindre frekvent i barnevernets arbeid. Slik spesialisert kompetanse vil som regel
kreve ytterligere opplæring i kartleggingsverktøy og tiltaksmetodikk utover den kompetansen alle
ansatte med oppfølgingsansvar bør inneha.
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I kartleggingen vises det også til kompetansebehovet til barnevernsledere. Denne beskrivelsen
bygger på et tidligere arbeid om operativ ledelse i barnevernet3. I den er det identifisert seks
hovedoppgaver for barnevernledere:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Barnevernledelse, herunder organisering og forvaltning av operativt barnevern
Fagledelse
Strategiledelse
Personalledelse
Økonomiledelse
Offentlig ledelse

I kartleggingen vektlegges det dessuten at barnevernstjenestene ofte må samarbeide med andre
tjenester og ha tilgang til spesialisert kompetanse utenfor den enkelte tjeneste, for å gi barn og
familier den hjelpen de har behov for.
Direktoratet har ikke gjort en tilsvarende kartlegging av kompetansebehovet for statlig barnevern,
men vurderer at kompetansebehovet i institusjonsbarnevernet i stor grad er i overenstemmelse med
kompetansebehovet for kommunalt barnevern, f.eks. å samarbeide med barn og familier, samtidig
som det er viktige forskjeller. De ansatte ved barnevernsinstitusjonene skal sikre at barna får
forsvarlig omsorg og behandling i institusjonen, noe som fordrer en annen type kompetanse. De må
blant annet ha kunnskap om miljøterapi og faglige metoder til bruk i det daglige arbeidet i
institusjonen, kunnskap og forståelse for rettighetsforskriften og bruk av tvang, kunnskap om
behandling av psykiske vansker og rus, og håndtering av atferdsvansker.
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4.0

Dagens utfordringsbilde

Kompetansebehovet i barnevernet har vært mye debattert de siste tiårene, og er skissert i flere
forskningsrapporter, tilsyn og gjennom erfaringer til barn og unge. Det har også vært et tema i en
rekke offentlige utredninger og meldinger. 4 I en artikkel fra 2016 oppsummerer Inger Oterholm
tendensene i disse, og viser at det i stor grad er de samme spørsmålene, og delvis de samme
løsningene, som trekkes frem. 5 Samtlige utredninger og meldinger peker på behov for økt
kompetanse i sektoren.
Over tid er det blitt stilt stadig høyere krav til barnevernets arbeid. Barn og foreldres rettssikkerhet i
barnevernet har blitt styrket de seneste årene, blant annet gjennom krav til forsvarlige tjenester, økt
kunnskap om og tydeligere krav til barns rett til medvirkning og strengere krav til dokumentasjon.
Alle disse momentene er med på å styrke barnevernet til det beste for barna. Samtidig ser vi at barna
og familiene som skal motta hjelp har mer sammensatte behov og en mer mangfoldig bakgrunn.
Dette stiller nye og høyere krav til kompetansen barnevernet skal besitte.
Direktoratet vurderer at det er to hovedutfordringer for kompetansen i barnevernet som tiltakene i
denne utredningen bør adressere:
-

Dagens treårige utdanninger gir ikke studentene tilstrekkelig kompetanse til å møte
kompetansebehovet i barnevernet.
Høy turnover skaper sårbare tjenestene og gjør det vanskelig å bygge kompetanse over
tid.

Nedenfor vil vi kort beskrive dagens krav til kompetanse i barnevernet og de ansattes
utdanningsbakgrunn, før vi gir en vurdering av dagens utdanninger. Deretter gjengir vi de konkrete
kompetansemanglene i hhv. kommunalt og statlig barnevern før vi utdyper hovedutfordringene
knyttet til kompetanse i barnevernet.

4.1 Dagens kompetansekrav og de ansattes utdanningsbakgrunn
Barnevernloven inneholder ikke klare krav til kompetanse i det kommunale barnevernet, utover de
generelle kravene til forsvarlige tiltak og tjenester som følger av barnevernloven § 1-4 og
internkontroll i barnevernloven § 2-1 annet ledd. Dette innebærer at det er opp til den enkelte
kommune å vurdere de ansattes utdanningsbakgrunn, innenfor forsvarlighetskravet. I praksis ser vi
at kommunene stort sett ansetter barnevernspedagoger eller sosionomer; om lag 75 % av de ansatte
i barnevernstjenestene har en slik utdanningsbakgrunn. Av disse har 8 % en mastergrad og 47 % en
videreutdanning på minimum 30 studiepoeng. Andelen som har masterutdanning er lavere i Norge
enn for eksempel England og Finland.6Av barnevernsledere har 48 % en videreutdanning på 30
studiepoeng og 14 % har en mastergrad7.
Når det gjelder barnevernsinstitusjoner er krav til kompetanse regulert i kvalitetsforskriften § 5, gitt
med hjemmel i barnevernloven § 5-10. Kvalitetsforskriften stiller blant annet krav til at institusjonen
skal ha tilsatt personell med tilstrekkelig nivå og bredde i kompetansen sett i forhold til institusjonens
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målgruppe og målsetting. Det følger av kvalitetsforskriftens § 12 at internkontroll i institusjonen skal
sikre at arbeidstakerne har tilgang til og kunnskap om aktuelle lover og forskrifter som gjelder for
institusjonen. Den skal også sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter
innenfor relevante fagområder, herunder f.eks. omsorg og evt. behandling i barneverninstitusjon,
arbeid mot skole, familie- og nettverksarbeid, samarbeid med helsetjenestene etc. Videre innebærer
også internkontrollen å sørge for at arbeidstakerne, oppdragstakerne og samarbeidspartnerne
medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes. Kvalitetsforskriften omfatter også krav om at
ledelsen i institusjonen skal minst ha treårig høyskoleutdanning i sosialfag eller annen relevant
utdanning på tilsvarende nivå, samt tilleggsutdanning i administrasjon og ledelse. I brev av 20.
februar 2007 har direktoratet presisert at institusjoner skal ha en bemanning hvor opp mot 50 % av
de ansatte bør ha barnevernfaglig og/eller sosialfaglig kompetanse. Vi har ikke eksakte tall for
formalkompetanse i institusjonene, men direktoratet har tidligere lagt til grunn at 60-70 % av de
ansatte i statlige institusjoner og i underkant av 50 % i private institusjoner er faglærte. 8 «Faglærte»
omfatter her flere yrkesgrupper enn sosionomer og barnevernspedagoger.9
Hverken kommunale eller statlige tjenester i barnevernet har krav om mastergrad for å løse
spesifikke oppgaver. Det er heller ikke autorisasjonsordninger for å arbeide i barnevernet eller til
barnevernspedagog og/eller sosionomutdanningene.

4.2 Dagens utdanninger
Flertallet av de som arbeider i barnevernet har en profesjonsutdanning, og de aller fleste av disse er
utdannet barnevernspedagog eller sosionom. Det særskilte med profesjonsutdanninger er at de er
selvstendige akademiske grader på samme tid som de er tett koblet til noen helt spesifikke yrker.
Velger man profesjonsutdanning velger man i stor grad også yrke og tjeneste.10 Kvaliteten på
arbeidet i tjenestene er dermed i stor grad er avhengig av den kompetansen de ansatte har fått
gjennom sin utdanning. Denne gjensidige avhengigheten gjør at ferdighetstrening, yrkespraksis og
fokus på tjenestenes kompetansebehov er særlig viktige elementer i en profesjonsutdanning. Dette
krever et tettere og mer forpliktene samarbeid mellom utdanningene og yrkeslivet enn det som er
vanlig innen andre studieretninger.
Imidlertid har det i flere utredninger vært rettet kritikk mot utdanningene i barnevern og sosialt
arbeid og deres relevans for arbeidet i barnevernet. Befring-utvalget11 pekte på behovet for mer
forskningsbaserte, praksisnære og ferdighetsrettede utdanninger, bredere rekruttering til
utdanningene, mer yrkesrelevant innhold, økte kvalitetskrav til studieopplegget og flere master- og
doktorgradsstudium innen barnevern. Året etter la Rambøll, på oppdrag fra Arbeidsdepartementet,
fram en rapport som så på forholdet mellom kompetansebehovene i arbeids- og
velferdsforvaltningen og innrettingen av aktuelle utdanninger i universitets- og høyskolesektoren.12
Rapporten konkluderte med behov for «mer relevante utdanninger gjennom tettere tilknytning til
den praktiske arbeidshverdagen».
Kort tid etter la Kunnskapsdepartementet fram en stortingsmelding med tiltak for å styrke
barnevernspedagog-, sosionom- og vernepleierutdanningene.13 I meldingen påpekes det at de tre
sosialfaglige grunnutdanningene tilbys for mange steder med for små og sårbare fagmiljøer, at de
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(ofte) er uhensiktsmessig ulike og har svake forskningstradisjoner. I tillegg var
Kunnskapsdepartementet opptatt av at helse- og sosialfaglige grunnutdanningene generelt mangler
god samhandling med praksisfeltet og at kandidatene lærer for lite om å samhandle i praksis. I sitt
tilsyn med barnevernspedagog- og sosionomutdanningene angir NOKUT mange av de samme
temaene (små fagmiljøer, lite publisering, for lite systematisk kontakt med praksisfeltet), samtidig
som de gir en klar anmodning om at de to utdanningenes ulike profiler må styrkes. Dette gjelder
særlig barnevernspedagogutdanningen, som bes om å styrke den barnefaglige og barnevernsfaglige
profilen.
Når profesjonsutdanningene også er selvstendige akademiske utdanninger innenfor det nasjonale
gradssystemet, har dette framprovosert en debatt om hvorvidt utdanningene blir for teoretiske og
for lite orientert mot yrkespraksis.14 Altså er man bekymret for at mer teori generelt og
forskningsmetode spesielt går på bekostning av utvikling av praktiske ferdigheter som kreves for å
være en god yrkesutøver i møte med barn og familier. Mange etterspør en bedre harmoni mellom
akademiske ambisjoner og praksisnærhet, særlig i en tid der universitetsambisjoner, krav til
publiseringer og professorkompetanse samt økonomiske innstramminger har stor oppmerksomhet i
universitets- og høyskolesektoren. Gode praksisstudier, godt samarbeid med praksisfeltet og andre
praksisnære undervisningsformer som simulering og rollespill er kostbare fordi de krever både tid og
menneskelige ressurser, herunder vilje og økonomisk evne fra utdanningsinstitusjonenes side. Her er
det store variasjoner utdanningsinstitusjonene imellom, men ofte prioriteres kravene om akademisk
kvalitet.
Samtidig er det en grense for hva en kan lære gjennom en treårig profesjonsutdanning. Som nevnt
har svært mange ansatte videreutdanninger. Dette er et godt tilbud til de som allerede arbeider i
tjenestene, ettersom de er relativt korte utdanninger som ofte tilbys på deltid slik at de er mulig å
kombinere med jobb. Ulempen med videreutdanninger, er at de kun gir anledning til fordypning i ett
av flere temaer som er viktige for barnevernstjenestene.
Det eksisterer også flere masterutdanninger som er relevante for arbeid i barnevernet. Gjennom
disse kan barnevernsansatte øke sin kompetanse innen feltet generelt, og fordype seg i utvalgte
relevante temaer spesielt gjennom masteroppgaven. Det er imidlertid ulikt i hvor stor grad
utdanningene retter seg mot kompetansebehovene i barnevernet og dermed bidrar til å heve
kandidatens kompetanse til å utføre godt barnevernsarbeid. Mastergradene er etablert på
utdanningsinstitusjonenes eget initiativ, har ulike tema, er ofte lite praksisrettet, har høy grad av
teoretiske og analytiske perspektiver, og det er ingen krav til innhold og struktur slik
grunnutdanningene har.15 Det er delvis stor variasjon mellom dagens masterutdanninger. Kun én av
masterutdanningene i NIFUs gjennomgang har et element av praksis i studieplanen.16 Samtlige har en
avsluttende masteroppgave, på enten 30 eller 60 studiepoeng. NIFUs gjennomgang viser også at det
er særlig oppmerksomhet om metode- og analysekunnskap i masterutdanningene, og at rus og
psykiatri er et gjennomgående tema i flere av masterutdanningene. Flere sentrale
kompetanseområder, som barns utvikling, samarbeid med barn og foreldre og juss og lovverk er
imidlertid ikke adressert i læringsutbyttebeskrivelsene.17 Det er derfor behov for å vurdere
innretningen av mastergrader for barnevernet nærmere.

13

4.3 Kompetansemangler i kommunalt barnevern
Som tidligere nevnt, har direktoratet gjennomført en kartlegging av kompetansemangler i
kommunalt barnevern.18 Kartleggingen bygger på et bredt sammensatt kildegrunnlag og omfatter
nærmere 30 forsknings- og tilsynsrapporter, en survey med ansatte og ledere i barnevernstjenesten
og tilbakemeldinger fra sentrale aktører gjennom en innspillsrunde. Kartleggingen viser at det er
kompetansemangler innenfor flere sentrale kompetanseområder:
-

Mangler knyttet til kjernekompetanse i barnevernsarbeid
Mangel på systematikk og analysekompetanse
Mangel på ledelseskompetanse

I gjennomgangen finner direktoratet mangler til flere områder vi betrakter som grunnleggende for å
utføre godt barnevernsarbeid. Dette handler blant annet om å kunne identifisere omsorgssvikt,
juridisk kompetanse og medvirkning. Gjennom NOU 2017:12 «Svikt og Svik» er det avdekket svikt i
tilbudet til barn og unge som har vært utsatt for grov vold, seksuelle overgrep og alvorlig
omsorgssvikt. Utvalget fremhever at mangel på kompetanse i blant annet barnevernstjenesten er en
sentral årsak til dette. NIFUs undersøkelse viser at 20 % av de ansatte og 12 % av ledere i
barnevernstjenesten mener de/deres tjeneste i liten eller i noen grad kan identifisere omsorgssvikt
og vurdere konsekvenser for det enkelte barn. Dette bildet forsterkes ytterligere ved at flere ansatte
og ledere oppgir å ha mangelfull kompetanse til å identifisere ulike former for funksjonsnedsettelser
eller å vurdere omsorg hos foreldre med annen sosial, kulturell eller erfaringsmessig bakgrunn. På
disse spørsmålene svarer hhv. kun 40 % og 35 % av ansatte at de i stor eller svært stor grad har
denne kompetansen.19
For å kunne gjøre gode vurderinger er barnevernstjenesten ofte avhengig av godt samarbeid med
andre instanser og tilgang til kvalifisert ekspertise. I arbeidet med «Svikt og Svik» fant utvalget også
mangler i arbeidet til de sakkyndige. Utvalget fant eksempler på vurderinger gjort av sakkyndige som
bidro til å svekke barnevernstjenestens arbeid og forlenget barnas tilværelse i helt uakseptable
forhold. Utvalget så også eksempler på saker der sakkyndigrapporter var bygget på mangelfull
undersøkelse.
Manglende medvirkning og samtaler med barn har vært et gjennomgående funn i tilsynsrapporter på
barnevernsfeltet over flere år.20,21,22,23 Mange ansatte ikke behersker anerkjente metoder for å
snakke med barn. 24 Kunnskap fra barn og unge understøtter dette. Brukerorganisasjonene forteller
at det er varierende kompetanse til å gjennomføre samtaler med barn i barnevernstjenestene.25
Videre er det avdekket samarbeidsutfordringer og uklare grenseoppganger mellom barnevernet og
andre instanser, for eksempel psykisk helsehjelp.26,27,28 Tidligere undersøkelser viser at ansatte i
barnevernstjenesten og fylkesmenn etterspør mer kompetanse innenfor juss.29,30 ,31,32 Flere tilsyn
viser dessuten at det er store mangler når det gjelder dokumentasjon i barnevernstjenestene, blant
annet når det gjelder dokumentasjon av vurderinger og av barnets synspunkt.33,34
Både forskning og tilsynsrapporter tyder på en overordnet mangel på kompetanse i å benytte en
systematisk, analytisk og metodisk tilnærming i arbeidet. Systematikk i arbeidet innebærer at ansatte
har et bevisst forhold til beslutninger, vurderinger og informasjonsinnhenting, og på hvilken måte og
på hvilket tidspunkt dette bør skje. Ansatte i barnevernet oppgir imidlertid selv at dette gjøres i
varierende grad.35 Kjær m.fl.36 og Riksrevisjonen37påpeker vilkårlighet i beslutninger om hvilke
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meldinger som skal føre til en undersøkelsessak, Ekhaugen og Rasmussen38 finner at det er liten
bevissthet i tjenesten om egnet hjelpetiltak og Vis m.fl.39 viser stor variasjon i bruk av maler og
rutiner i undersøkelsesarbeidet.
Ulike tilsyn og rapporter viser at det er utfordringer med svak styring i barnevernstjenestene.40,41 ,42 I
disse rapportene pekes det blant annet på mangler i rutiner for internkontroll, fravær av løpende
risiko- og sårbarhetsvurderinger, uklare rapporteringslinjer, samt mangelfulle rutiner om saksgang,
dokumenthåndtering og avvikssystemer. Fylkesmennene som er intervjuet i Riksrevisjonens rapport,
trekker frem lederkompetanse som det viktigste for å styrke barnevernstjenesten. I dag tilbyr RKBU
Midt en nasjonal videreutdanning for barnevernledelse. Søkertallene til videreutdanningen tyder på
at det er et ønske om kompetanseheving på barnevernledelse. I 2017 var det 91 søkere fordelt på 32
plasser ved videreutdanningen.

4.4 Kompetansemangler i statlig barnevern
Det er langt mindre forskning og rapporter om kompetanseutfordringer i statlig barnevern. Enkelte
forskningsartikler og tilsynsrapporter viser imidlertid at det også er utfordringer i denne delen av
barnevernet. Dette handler blant annet om samarbeid med andre tjenester, særlig opp mot psykisk
helsehjelp.43,44 Behov for godt samarbeid understrekes av høy forekomst av psykisk uhelse blant
ungdom i institusjoner og manglende kompetanse på dette blant ansatte i
barnevernsinstitusjonene.45 Det er også påpekt mangler i kompetanse om tvang. Dette omfatter
forebygging og oppfølging av tvang, kompetanse om rettighetsforskriften og dokumentasjon i
forbindelse med tvangsbruk.46,47 En undersøkelse gjennomført av Barneombudet, viser at det er stor
variasjon mellom barnevernsinstitusjoner når det gjelder hvor målrettet institusjonene arbeider med
dette.48
Tilsynsrapporter har også avdekket utfordringer til planarbeid, systematikk og ledelse. 49,50 I tilsynet i
forbindelse med «Stina-saken», skriver fylkesmannen i Vest- og Aust-Agder at det manglet konkrete
planer for det faglige arbeidet rundt Stina på institusjonen hun bodde, og at det heller ikke ble laget
en konkret plan for å ivareta hennes psykiske helseutfordringer. I mye av planarbeidet ble det heller
ikke tatt hensyn til hennes flerkulturelle bakgrunn. Ansatte i institusjonene skal håndtere en stadig
mer mangfoldig gruppe barn og unge. Det betyr at ansatte må ha kompetanse til å møte barn og
foreldre med en annen bakgrunn på en kultursensitiv måte. I et annet tilsyn «Ida-saken» fant
fylkesmannen i Hordaland at den aktuelle institusjonen ikke sikret at det ble gjort systematisk
evaluering av behandlingen til det enkelte barn, og at det manglet systematisk veiledning av ansatte.
Det påpekes at dette er et ledelsesansvar, og at det dermed forelå svikt i ledelsesansvaret.51
I tilsynene etter Ida- og Stina-sakene, påpekes det også at det er utfordringer med bemanning og
bemanning med tilstrekkelig kompetanse. Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder skriver at «å ta imot ei
jente med Stinas utfordringer burde andelen faglærte vært høyere enn 50 prosent»52. Det er også
tidligere pekt på en asymmetri mellom kompleksiteten barn og unge har og de ansattes kompetanse
på institusjonene.53
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4.5 Hovedutfordringer i dagens kompetanse
Årsakene til kompetansemanglene i barnevernet er sammensatt. I den enkelte tjeneste kan både
arbeidskultur, kunnskapssyn, arbeidsbelastning og ledelse ha innvirkning på de ansattes kompetanse.
På nasjonalt nivå har særlig bachelorutdanningene fått omfattende kritikk, som vist over. Vi ser
imidlertid behov for å peke på de utfordringene vi vurderer er særlig sentrale å adressere gjennom
arbeidet med denne utredningen. Vi vil trekke frem utfordringer med dagens treårige utdanning
innenfor barnevern og sosialt arbeid, og vanskeligheter med å beholde kvalifisert arbeidskraft i
stillinger i førstelinja.
Barnevernsarbeid er komplekst og det er behov for både bred og mer spesialisert kompetanse.
Gjennom nye retningslinjer for helse- og sosialfagene skal bachelorutdanningene i større grad kunne
svare ut tjenestenes kompetansebehov, men i direktoratets vurdering er det ikke mulig å dekke det
totale kompetansebehovet for barnevernet i en treårig bachelorgrad. Dette skyldes den totale
mengden kunnskap saksbehandlere må besitte, men også kravet til analytisk kompetanse.
Saksbehandleres evne til å systematisere og analysere informasjon er helt sentralt i krevende
barnevernssaker. Læringsutbyttet på bachelornivå i det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket for
høyere utdanning er i den sammenheng for lavt, siden analytisk kompetanse først og fremst er å
finne på masternivå. For eksempel kreves det at studenter har sluttkompetanse som gjør at de «kan
finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og fremstille dette slik at det belyser en
problemstilling» på bachelornivå. På masternivå er det derimot forventet at kandidaten «kan
analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og
formulere faglige resonnementer».
Diskrepansen mellom kompetansebehovet og utdanningsnivået i barnevernet kommer også til
uttrykk i de ansattes vurdering av egen utdanning. I en undersøkelse gjennomført av NIFU, svarer kun
36 % av de ansatte i kommunalt barnevern at deres grunnutdanning i stor eller svært stor grad ga
dem et godt grunnlag for å arbeide i barnevernstjenesten. Ansatte med videre-/masterutdanning
vurderer gjennomgående sin kompetanse som høyere enn ansatte med treårig utdanning.54 I St.meld
13 2012-2013 om velferdsutdanningene understreker også Kunnskapsdepartementet at de treårige
utdanningene aldri kan bli spesialistutdanninger fordi de er for korte og kompetansebehovene i
tjenestene er for store til at dette er realistisk. De mer spesialiserte oppgavene i tjenestene krever
derfor i utgangspunktet mastergrad.
Det er få insentiver for de ansatte til å ta mastergrad. Det er ulik praksis blant kommunene i hvilken
grad de tilrettelegger og oppmuntrer de ansatte til å ta masterutdanning, og hvorvidt de som har en
mastergrad får lønnsmessig uttelling for deres kompetanse. Videre legger stillingsstrukturen i
kommunalt barnevern i liten grad legger opp til differensiering på bakgrunn av utdanning. I stedet
kan det synes som at «alle skal kunne alt». Dette fører til liten grad av spesialisering og
kompetansemangler på viktige områder. Det kan særlig være utfordrende å sikre tilstrekkelig
spesialisering i tjenester med få ansatte. En naturlig karrierevei kan være å bli leder, men dette
innebærer ikke nødvendigvis et tilbud eller mulighet til å ta videreutdanning eller få opplæring i det å
være leder i barnevernet.
Kompetanseutfordringene forsterkes videre av en svært høy turnover i barnevernet. I gjennomsnitt
har nesten én av fem sluttet i løpet av det siste året av andre årsaker enn «naturlig avgang». Dette
gjør det vanskelig å bygge og vedlikeholde kompetanse, samt sørge for kompetanseoverføring til nye
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og nyutdannede ansatte over tid. Turnover er i tillegg særlig høy i små barnevernstjenester hvor nær
én av tre har sluttet i løpet av det siste året.55 I disse tjenestene kan det også være en ekstra
utfordring å bygge opp og vedlikeholde kompetanse knyttet til arbeidsoppgaver som inntreffer
sjeldnere, f.eks. akuttplasseringer, omsorgsovertakelser og oppfølging av barn på institusjon. Med
høy turnover øker risikoen for at ansatte stadig må utføre oppgaver for første gang og ikke bygger
seg opp nødvendig erfaring. I direktoratets vurdering er det derfor aktuelt å se nærmere på tiltak
som kan forhindre turnover og bidra til å beholde kompetanse i førstelinja. Tiltak knyttet til å sikre en
tydeligere karrierevei i barnevernet, samt lette overgangen fra utdanning til arbeid for å unngå
«praksissjokk» er bl.a. aktuelle.
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5.0

Tre prinsipielle vurderinger for den videre utredningen

I tråd med brev fra departementet 10. januar 2018, ønsker vi å synliggjøre hvordan vi vurderer tre
prinsipielle hensyn:
-

Kommunalt selvstyre
Utdanningspolitiske forpliktelser
Behov for tverrfaglighet i barnevernet og forholdet mellom barnevernspedagoger og
sosionomer

I utgangspunktet er kommuner selv ansvarlige for å ansette nødvendig og tilstrekkelig kompetanse
for å løse oppgavene de har ansvaret for. Statlig pålegg om å ansette særskilt definert personell bør
kun innføres dersom særlige nasjonale hensyn tilsier det, herunder f.eks. hensyn til rettssikkerhet,
likhet og likeverd, liv og helse. Kommuner bør heller ikke bindes til rettslige normer som det kan
være vanskelig å overholde pga arbeids- eller andre markedsmessige forhold.56 I direktoratets
vurdering tilsier barnevernstjenestens oppgaver og mulighet for svært inngripende tiltak i seg selv at
det er aktuelt å stille særskilte kompetansekrav for denne sektoren. Vi ser også at det i dag ikke stilles
tilstrekkelige krav til de ansattes kompetanse, som vist over. Utilstrekkelig kompetanse kan medføre
at beslutninger tas på feilaktig og utilstrekkelig grunnlag. Helsetilsynet har gjentatte ganger påvist
tilfeller hvor de faglige vurderingene som legges til grunn for vedtak er uklare eller ikke tilstede, samt
tilfeller hvor barnevernstjenesten ikke har fulgt opp krav og oppgaver. Hensynet til kommunalt
selvstyre tilsier samtidig at kompetansekravene ikke bør gjøres mer omfattende enn nødvendig. I
arbeidet med utredningen fremover vil direktoratet vurdere hvor detaljerte evt. kompetansekrav bør
være, samt utslag av forslagene våre for de små barnevernstjenestene.
Norge har siden 1999 deltatt i Bologna-prosessen, et frivillig europeisk samarbeid med formål om å
etablere et europeisk område for høyere utdanning. Samarbeidet innebærer en rekke felles tiltak for
å sikre kvalitet og harmonisere strukturen i høyere utdanning i Europa. Ett av tiltakene har vært å
arbeide for en felles akademisk gradsstruktur, med bachelor-, master- og doktorgrader. Norge
implementerte den nye gradsstrukturen i 2003 gjennom Kvalitetsreformen for høyere utdanning.
Reformen krevde en stor dreining ved universitetene og høyskolene, ettersom alle studietilbud i
utgangspunktet skulle innplasseres i en treårig lavere grad (bachelor), en toårig høyere grad (master)
eller doktorgrad. I tillegg lå det et prinsipp om at alle nivåene i den nye gradsstrukturen skulle bygge
på hverandre, samtidig som at de skulle kunne eksistere som selvstendige studietilbud. De aller fleste
studietilbudene er i dag tilpasset den nye gradsstrukturen. Unntaket er bl.a. flere av
profesjonsstudiene, herunder medisin-, psykolog-, tannlege- og sivilingeniørutdanningen. Disse har
tradisjonelt vært lange utdanninger som har valgt å bestå som integrerte bachelor- og
masterutdanninger. Dette viker fra kravene i gradsstrukturen. Også lærerutdanningen, som ble
fornyet i 2016, har blitt omgjort fra en fireårig grunnutdanning til en femårig integrert
masterutdanning. Omgjøringen er et sentralt tiltak i den første Solberg-regjeringens strategi
Lærerløftet og markerte en del av et større kompetanseløft for lærere. Regjeringen begrunnet
omgjøringen til 5-årig integrert master med at den eksisterende lærerutdanningen var for svak, og
hadde for lave ambisjoner for studentene.
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Selv om noen utdanninger fremdeles har en vei å gå for å tilpasse seg det nye harmoniserte
europeiske området for høyere utdanning, holder Kunnskapsdepartementet og NOKUT i hovedsak på
prinsippet om at alle nye eller endrede utdanninger skal kunne tilbys som selvstendige bachelor- eller
mastergrader i en såkalt 3+2-modell. Samtidig argumenterer enkelte aktører for at noen utdanninger
ikke bør kunne tilbys kun som treårig, da de ikke gir tilstrekkelig kompetanse til å utføre de
arbeidsoppgavene utdanningen gjerne kvalifiserer til. Denne diskusjonen finner man for eksempel
igjen knyttet til medisin- og lærerutdanningene, men også for barnevernet, hvor bl.a.
barnevernspedagogene i Akademikerforbundet (BiA) har argumentert for en femårig integrert
utdanning. I det videre arbeidet vil direktoratet vurdere disse spørsmålene nærmere ut i fra
barnevernets behov.
I dag er det særlig barnevernspedagoger og sosionomer som arbeider i barnevernet. Mens
førstnevnte retter seg særlig mot arbeid i barnevernet, retter sosionomene seg mot den bredere
velferdssektoren, og spesielt NAV. Dette er f.eks. synlig gjennom NIFUs kartlegging av innholdet i
grunnutdanningene, hvor NIFU finner at barnevernspedagogutdanningen i stor grad tar innover seg
de kompetansebehovene barnevernet har, mens sosionomutdanningene svarer på deler av
kompetansebehovet. Hvorvidt barnevernspedagogene bør ha særskilte oppgaver eller status i
barnevernet, på bekostning av sosionomer og andre yrkesgrupper, er dermed et viktig spørsmål for
den videre utredningen. Som gjennomgangen av kompetansebehovet i forrige kapittel viste, er
kompetansebehovet i sektoren i stor grad tverrfaglig. I tillegg er de faglige vurderingene ofte preges
av skjønn, som tilsier at det er fordelaktig med ulike innfallsvinkler for å ivareta barn og familiers
ulike behov. Direktoratet ønsker at barnevernet skal fortsette å være en tverrfaglig tjeneste, og heller
i større grad inkludere særlig psykologer og jurister i sitt arbeid. Samtidig innebærer enkelte av
tiltakene vi ønsker å utrede videre at barnevernspedagoger og sosionomer prioriteres over andre
yrkesgrupper, eller at barnevernspedagoger prioriteres over sosionomer. I disse tilfellene vil
forslagets påvirkning på den tverrfaglige sammensetningen av barnevernet være en viktig del av den
videre utredningen.

19

6.0

Virkemiddel 1: Kompetansekrav

Et av virkemidlene for å oppnå bedre kompetanse i barnevernet, og derigjennom møte barnets og
familiens behov, er at det stilles klare krav til hvilken kompetanse barnevernet skal ha. Det finnes
kompetansekrav innenfor flere andre velferdsområder, herunder skole- og helsevesenet, og flere
sentrale aktører har ytret et behov for dette på barnevernsfeltet. BiA fremhever at barnevernet i dag
skal operere faglig forsvarlig uten at det stilles krav om hvilken kompetanse dette innebærer at
tjenestene må besitte. Samtlige deltakere i Bufdirs referansegruppe mente det var viktig å stille
tydelige krav til hva slags kompetanse ansatte i barnevernet skal ha.
Direktoratet vurderer at det overordnet sett er flere fordeler ved kompetansekrav som virkemiddel.
Slike krav vil tydeligere statens forventninger til barnevernets kompetanse og sammenhengen
mellom faglig forsvarlige tjenester og tilstrekkelig kompetanse. Det kan bli mer forutsigbart for
kommuner og institusjoner å planlegge for tilstrekkelig kompetanse over tid. Kompetansen på tvers
av kommuner og institusjoner med like målgrupper vil nødvendigvis bli lik, hvilket kan bidra til mer
likeverdige tjenester. Barn og familier kan også i større grad ha kunnskap og forventninger til hvilken
kompetanse de kan forvente å møte i barnevernet. For myndighetene er kompetansekrav en måte å
styre kompetanseutviklingen i barnevernet, mens det for utdanningsinstitusjonene kan gis et
tydeligere ansvar for kompetansen i sektoren.
Samtidig vil kompetansekrav, som tydeligere nevnt, medføre at barnevernet i mindre grad kan
tilpasse sin kompetanse til særlige lokale behov. Dersom kompetansekravene settes for strengt kan
de også bli vanskelig å oppfylle, spesielt for kommuner i distriktene, hvor tilgangen på høyt utdannet
kompetanse ofte er lavere enn i sentrale strøk.
Direktoratet ønsker å gå videre med en utredning av flere ulike typer krav til kompetanse i
barnevernet som på ulik måte kan heve kompetansen i sektoren. For kommunene ønsker vi å utrede
følgende tiltak:
- Andelskrav til relevant høyere utdanning (bachelornivå)
- Andelskrav til relevant mastergrad
- Krav til relevant mastergrad for å utføre særskilte oppgaver
- Krav til mastergrad for å bli barnevernsleder og/eller krav om gjennomført 30
studiepoeng i barnevernsledelse
- Krav til kommuner om å sikre tilgang til juridisk- og psykologfaglig kompetanse
- Krav om bestått utdanningsprogram for sakkyndige, samt at ansvaret for
utdanningsprogrammet og registeret for barnefaglige sakkyndige overføres til
direktoratet, i tråd med forslag i NOU 2017:8 «Særdomstol på nye områder?»
- Krav til at alle advokater som skal prosedere barnevernssaker har gjennomgått kurs i
barnerett/barnevernsrett
For det statlige barnevernet ønsker vi å utrede følgende tiltak:
- Styrking av dagens andelskrav til relevant høyere utdanning (bachelornivå)
- Andelskrav til relevant mastergrad
- Krav til relevant mastergrad for å utføre særskilte oppgaver
- Krav til mastergrad for leder og stedfortreder og/eller krav om gjennomført 30
studiepoeng i barnevernsledelse
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For begge tjenester ønsker vi å utrede følgende tiltak:
- Innføring av krav til faglig oppdatering for ansatte
- Veiledning for nyutdannede i barnevernet

6.1 Kompetansekrav til yrkesgrupper i barnevernstjenesten
I den offentlige diskusjonen om kompetansekrav i barnevernet har dette primært handlet om hvilken
utdanning de ansatte skal besitte. FO har bl.a. påpekt et ønske om å lovfeste et andelskrav til
sosionomer og barnevernspedagoger og dermed signalisere at disse to yrkesgruppene utgjør
kjernekompetansen i barnevernet. FO mener at ved alle barnevernstjenester skal 80 % av
fagstillingene være utdannet barnevernspedagog og sosionom. Videre at alle med en form for
lederfunksjon, saksbehandler/kontaktperson og vedtaksmyndighet skal ha en slik utdanning.
Kompetansekrav til yrkesgrupper finnes f.eks. i skolen hvor lærere er identifisert som den primære
yrkesgruppen, men er ellers ikke vanlig i velferdssektoren. Det er ikke lovfestet hvem som skal
arbeide i NAV eller hvor mange sykepleiere et sykehus skal ansette. I praksis vil et slikt
kompetansekrav utgjøre en lovfesting av dagens praksis, hvor de aller fleste som arbeider i
barnevernet er utdannet barnevernspedagoger og sosionomer.
En sentral konsekvens av forslaget er at barnevernspedagog og sosionom vil bli et lovregulert yrke i
Norge og i utgangspunktet vil falle inn under EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv (2005/36/EF).
Direktoratet er imidlertid usikre på om dette gjør seg gjeldende for barnevernet ettersom det er et
generelt unntak for yrker som innebærer offentlig myndighetsutøvelse i yrkeskvalifikasjonsloven § 2.
Dersom barnevernet omfattes av direktivet, må norske myndigheter godkjenne utenlandske
arbeidstakeres kvalifikasjoner for å utøve det lovregulerte yrket.57 Dette medfører i praksis at alle
som skal arbeide i barnevernet i Norge og som har tatt sin utdannelse i utlandet, må godkjennes som
kvalifiserte. Sverige, som har et lovfestet kompetansekrav om sosionom i barnevernet oppgir at de
har godkjent ni søknader fra EU/EØS-borgere siden kompetansekrav ble innført i 2016. For EUborgere, som har rett til å utøve sitt yrke i andre EU-land, innebærer dette også at Norge må gi tilbud
om utjevningstiltak der søkeren i utgangspunktet ikke tilfredsstiller lovkravene. Dette kan være
utfordrende ettersom det sannsynligvis vil være få søkere. Dette må vurderes nærmere i en videre
utredning.
Et alternativ slik at kommunene selv kan tilpasse kompetanse etter lokale forhold er å sette
andelskravet relativt lavt. Dette kan imidlertid sende et uheldig signal ettersom lovkravet kan bli
praktisert som en minimumsstandard og kommuner kan redusere andelen barnevernspedagoger og
sosionomer. Et alternativ er å peke på flere yrkesgrupper, slik det er gjort i tolkning av
kvalitetsforskriften i barnevernsinstitusjoner. Da vil imidlertid ikke hensynet til å sikre
kjernekompetansen representert ved barnevernspedagoger og sosionomer ivaretas.
Ettersom krav om spesifikke yrkesgrupper er løftet frem som et behov fra sentrale aktører i feltet
ønsker vi å fortsette å utrede et andelskrav. Konsekvensen av evt. implementering av
yrkeskvalifikasjonsdirektivet for barnevernet og konsekvensene for små kommuner vil stå særlig
sentralt i den videre utredningen.
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Dette forslaget har følgende fordeler:
- Sosionomer og barnevernspedagoger pekes på som de mest sentrale yrkesgruppene i
barnevernet
- Det er disse to yrkesgruppene som i størst grad ivaretar i kompetansebehovet i
barnevernet
- Det er tydelig og klart hvilken kompetanse barnevernet skal ha
- Sikrer riktig grunnkompetanse i samtlige tjenester
- Det stilles relativt like krav i statlig og kommunalt barnevern
Dette forslaget har følgende ulemper:
- Kommunene kan ikke tilpasse supplerende kompetanse til lokale behov i like stor grad
som i dag
- Sikrer ikke god nok bredde i hvilken kompetanse (fagbakgrunn) de ansatte har
- Kan redusere muligheten for flerfaglighet i barnevernet ved at kommuner vil unngå å
ansette f.eks. psykologer, jurister eller sykepleiere i barnevernstjenesten
- Ressurskrevende med lovregulering, få søknader krever likevel opprettelse av en tjeneste
som behandler søknadene og tilbyr utjevningstiltak
- Kommunene er ikke like fleksible til selv å vurdere hva som er nødvendig og tilstrekkelig
kompetanse til å løse oppgavene
Et alternativ er å peke på spesifikke arbeidsoppgaver, i stedet for en andel, som bør ivaretas av
sosionomer eller barnevernspedagoger, f.eks. oppfølgings-/saksbehandlingsansvaret for et barn.
Dette er gjennomført i Sverige. Vi ønsker i stedet å prioritere å utrede et krav om relevant
mastergrad for å utføre spesifikke arbeidsoppgaver. Vi ser det ikke som realistisk at begge disse to
forslagene kan gjennomføres og vurderer sistnevnte som mer hensiktsmessig og i tråd med ønsket
om å øke andelen ansatte med mastergrad. Se mer om dette under punkt 6.4.

6.2 Heving av kompetansekrav til yrkesgrupper i barnevernsinstitusjoner
Barn og unge skal ha gode institusjoner som er tilpasset deres behov. Barnevernloven og
kvalitetsforskriften stiller krav til kvalitet i offentlige og private institusjoner og det stilles krav til
institusjonens bemanning og de ansattes kompetanse. Som tidligere nevnt stilles det krav om at
institusjoner skal ha en bemanning hvor opp mot 50 % av de ansatte har barnevernfaglig og/eller
sosialfaglig kompetanse.
Direktoratet mener det kan være nødvendig med en klarere bestemmelse om høyere krav til nivå i
kompetanse. Vi kommer likevel ikke bort fra at det må brukes skjønn til institusjoner for ulike
målgrupper og barnas behov. I så fall bør det legges føringer om «hva som er personell med
tilstrekkelig nivå og bredde i kompetansen sett i forhold til institusjonens målgruppe og målsetting».
Eksempelvis mener FO det er barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og psykologer som
innehar den barnevernfaglige kompetansen i barneverninstitusjoner, og at det må være et minimum
på 80 % ansatte med barnevernfaglig kompetanse i alle barneverninstitusjoner. Videre åpner de for
at sykepleiere, lærere og barnehagelærere med relevant (klinisk) master eller relevant (klinisk)
videreutdanning på masternivå vil kunne defineres som barnevernfaglig kompetanse i institusjoner.
Personer med masterutdanninger innenfor psykologi, pedagogikk, spesialpedagogikk eller
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sosialpedagogikk vil også etter FOs vurdering kunne anses å inneha barnevernfaglig kompetanse. BiA
mener kravet om opp til 50 % ansatte med fagkompetanse er et altfor svakt krav. De begrunner dette
i at barn og ungdom som bor i barnevernsinstitusjoner i dag ofte har store og sammensatte behov.
Direktoratet har tidligere foreslått å øke andelen faglærte fra dagens opp mot 50 % til 70 %, og
mener det er grunnlag for å opprettholde dette kravet i alle målgrupper.58
Dette forslaget har følgende fordeler:
- Høyere andel ansatte har barnevernfaglig og/ eller sosialfaglig kompetanse
- Ansatte får økt kunnskap om barns behov og gir mer treffsikker hjelp og behandling
- Det er tydelig og klart hvilken kompetanse barnevernsinstitusjonene skal ha
- Sikrer riktig grunnkompetanse i barnevernsinstitusjoner
- Det stilles relativt like krav i statlig og kommunalt barnevern
Dette forslaget har følgende ulemper:
- Institusjonene kan ikke tilpasse supplerende kompetanse til lokale behov i like stor grad
som i dag
- Sikrer ikke god nok bredde i hvilken kompetanse (fagbakgrunn) de ansatte har
- Kan redusere muligheten for flerfaglighet i barnevernsinstitusjoner

6.3 Kompetansekrav til utdanningsnivå i kommunalt og statlig barnevern
Det er tidligere påpekt fra flere hold at barnevernets kompetansebehov vanskelig kan dekkes
innenfor treårig grunnutdannelse.59 Som nevnt under punkt 4.5, vurderer vi det som særlig
nødvendig å utrede forslag som vil øke andelen med relevant mastergrad i barnevernet.60 Fag- og
profesjonsforbundene på feltet har også vært svært opptatt av spørsmål knyttet til krav om
mastergrad. BiA mener det må innføres kompetansekrav på masternivå for alle funksjoner i det
kommunale barnevernet, mens FO ønsker krav til kommunene om at barnevernstjenestene skal ha
en gitt andel stillinger med krav til master og/eller klinisk videreutdanning på masternivå.
Vi ser to alternativer for økning av andelen ansatte med relevant mastergrad:
- Andelskrav til ansatte med relevant mastergrad
- Krav om relevant utdanning på masternivå for å gjennomføre enkelte arbeidsoppgaver
Førstnevnte alternativ innebærer å sette krav om at en viss andel av de ansatte må ha utdanning på
masternivå. Dette forslaget har følgende fordeler:
- Sikre ansatte med høyere analytisk kompetanse og et bredere kunnskapsfelt enn i dag
- Sikre kompetanse i å benytte systematisk, analytisk og metodisk tilnærming i arbeidet
- Høyere faglighet og spisset kompetanse
- Et generelt andelskrav er mer fleksibelt enn å knytte kravet til arbeidsoppgaver
Dette forslaget har følgende ulemper:
- Gir ikke hver enkelt barnevernstjeneste og/eller - institusjon i like stor grad mulighet til å
tilpasse kompetanse til lokale behov
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-

-

I mindre tjenester eller institusjoner kan dette i praksis bli et absolutt krav om at de
ansatte må inneha en mastergrad. På kort sikt kan dette bli utfordrende utenfor de
større byene
Annen kompetanse som arbeidserfaring eller personlig egnethet anerkjennes i mindre
grad
Mastergrad gir ikke nødvendigvis vanskeligere faglige arbeidsoppgaver, men er opp til
hver enkelt kommune eller institusjon

Det andre alternativet er at det stilles krav om utdanning på masternivå for å gjennomføre enkelte
arbeidsoppgaver i barnevernet. Som tidligere nevnt er det liten differensiering av stillinger i
barnevernet knyttet til arbeidsoppgaver og en lav grad av spesialisering i de enkelte
arbeidsoppgavene. Direktoratet vil derfor vurdere hvorvidt oppgaver som vurderes som fordrer en
særlig kompetanse bør utføres av ansatte med relevant mastergrad. I barnevernstjenesten kan slike
oppgaver være oppfølgingsansvaret for barn og familier, barn plassert utenfor hjemmet,
undersøkelsessaker, forberede saker for fylkesnemnda, gjøre vurderinger i omsorgsovertakelsessaker
eller vedtaksmyndighet. For det statlige barnevernet kan det være oppgaver som foretas i
inntakskontoret, særskilt oppfølgingsansvar/ primærkontakt for barn i barnevernsinstitusjon,
avgjørelser om bruk av tvang i barnevernsinstitusjoner etc.
Dette forslaget har følgende fordeler:
- Ulik kompetanse utfyller hverandre
- «alle trenger ikke kunne alt»
- Høyere kompetanse for de ansatte som skal foreta de vanskeligste oppgavene
- Tydeligere stillingsdifferensiering som kan motvirke turnover
Dette forslaget har følgende ulemper:
- Kan bli vanskelig å rekruttere de med spesialisert kunnskap og oppfylle kravet
- En mer rigid løsning som er vanskeligere å tilpasse til lokale behov
- Sårbart dersom ansatte med mastergrad slutter
- Kan føre til turnover dersom ansatte med utdanning på lavere nivå ikke opplever at sin
kompetanse verdsettes

6.4 Kompetansekrav til barnevernsleder og leder/stedfortreder i
institusjon
Tiltak for å styrke lederkompetansen i barnevernet har hatt høy prioritet over flere år, blant annet
gjennom utviklingen av den nasjonale videreutdanningen i barnevernsledelse. Ledere i barnevernet
har en sentral rolle for den faglige utviklingen og kvaliteten i arbeidet som gjøres i barnevernet.
Gjennom arbeids- og referansegruppemøter har direktoratet fått innspill om at det bør stilles
særskilte kompetansekrav til ledere i kommunalt barnevern og at kravene til barnevernsledere bør
styrkes.
Med bakgrunn i de avdekkede kompetansemanglene i både kommunalt og statlig barnevern
vurderer vi at det er behov for å utrede krav til ledere nærmere. Det er særlig aktuelt å utrede krav til
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mastergrad for å bli barnevernsleder og/eller krav om gjennomført 30 studiepoeng i
barnevernsledelse.
Dette forslaget har følgende fordeler:
- Det kan stilles relativt like krav i statlig og kommunalt barnevern
- Kan gi en styrking av faglig utvikling og kvalitet i barnevernsarbeidet
- Kan føre til bedre styring, herunder blant annet bedre internkontroll og rutiner om
saksgang og avvikssystemer
- Bedre ledelse kan redusere turnover
Dette forslaget har følgende ulemper:
- Vanskelig å rekruttere ledere med tilstrekkelig kompetanse
- Gir ikke hver enkelt barnevernstjeneste eller institusjon like stor grad mulighet til å
tilpasse kompetanse til lokale behov
- Annen kompetanse som arbeidserfaring eller personlig egnethet anerkjennes i mindre
grad

6.5 Krav om faglig oppdatering for ansatte
Barnevernsfeltet preges av et dynamisk kunnskapsgrunnlag, hvor anbefalinger om hva som utgjør
faglig forsvarlig praksis er i kontinuerlig utvikling. Befringutvalget mente at for ansatte i barnevernet
bør vedlikehold og videreføring av kompetanse være et krav til og rett for den enkelte. Utvalget var
opptatt av at mulighetene for faglig fornying gjennom etter og videreutdanning burde styrkes, og en
slik fornying burde være obligatorisk.61 Vår referansegruppe var enige om at muligheten til faglig
oppdatering er svært viktig for å heve kompetansen til de ansatte.
Direktoratet vurderer også at det er behov for at de ansatte er oppdatert på ny forskning, regelverk
og retningslinjer og kan innrette sin praksis deretter. Tidligere forskning har vist at sosialarbeidere
skiller seg fra andre profesjonsgrupper ved at de i liten grad søker informasjon i fagbøker, tidsskrifter
og på internett i krevende saker.62 Selv om en høy andel ansatte i barnevernstjenesten har deltatt på
kurs, seminarer eller tatt videreutdanning de siste to årene, har dette i liten grad vært med bakgrunn
i et ønske fra arbeidsgiver.63,64
Med bakgrunn i det uttrykte behovet fra sentrale aktører, vurderer vi at det er grunn til å vurdere en
lovfesting av krav til faglig oppdatering. Det må i så fall utredes nærmere hvilke ansatte et slikt krav
bør gjelde og hva det skal inneholde (kurs, konferanse, studietid etc). Vi er samtidig opptatt av at
dette kravet kan tenkes oppfylt gjennom andre virkemidler, f.eks. at det hos ansatte med
masterutdanning er mer naturlig å innhente forskningskunnskap enn hos ansatte uten en slik
bakgrunn. Dette vil vi se nærmere på i den videre utredningen.
Dette forslaget har følgende fordeler:
- De ansatte er faglig oppdatert og innretter praksis deretter
- De ansatte sikres jevnlig kompetanseutvikling
- Sikre bedre kunnskap om anerkjente metoder, eksempelvis metoder til å snakke med
barn
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-

Økt kunnskap i barnevernet om forskning og systematisert kunnskap om barns behov og
hvilken hjelp som virker

Dette forslaget har følgende ulemper:
- Kan være overflødig å lovfeste faglig oppdatering dersom det stilles andre krav til
kompetanse til de ansatte, eksempelvis høyere utdanning
- Kommunene kan ikke selv vurdere om og når det er behov for faglig oppdatering

6.6 Veiledet førsteår
Direktoratet ser et tydelig behov for å styrke ordninger som reduserer turnover i tjenestene og er
egnet til å motvirke situasjoner hvor nyutdannede får ansvar for svært krevende saker. I følge
barnevernsledere er opplæring og veiledning i jobbsituasjonen det viktigste tiltaket for
kompetanseheving i tjenestene, men svært mange mottar ingen veiledning eller særskilt opplæring
når de starter i tjenesten.65,66 St. meld. 13 (2011-2012) påpeker at utdanningene ikke kan forberede
studentene på alle arbeidsoppgaver og situasjoner de kan komme opp i og det er behov for mer
formaliserte ordninger i sosialtjenestene for å lette overgangen fra utdanning til yrkesliv.
Med bakgrunn i denne anbefalingen og vurderinger fra Befringutvalget (2009) ble det bevilget midler
til en ny videreutdanning i «barnevernfaglig veiledning» i 2012. Formålet har blant annet vært å
redusere turnover. En undersøkelse av bruk av veiledning i barnevernet fra 2015 konkluderer
imidlertid med at veiledning ikke ser ut til å redusere turnover. I undersøkelsen er det likevel usikkert
hva slags type veiledning det er snakk om (enkeltsak eller faglig utvikling) og hvilken kompetanse
veilederen har. Det er dermed uklart hvorvidt denne konklusjonen er holdbar for en mer målrettet
form for veiledning.67 Direktoratet mener det er behov for å undersøke dette nærmere. I en
evaluering av veiledet førsteår i Bærum kommune konkluderer evaluator med at «saksbehandlerne
opplever at de mestrer de fleste arbeidsoppgavene bedre, de opplever større trygghet i rollen som
saksbehandler og de aller fleste opplever arbeidsglede og tilfredshet i jobben»68. I vår vurdering er
det også behov for å se dette tiltaket opp mot en modell nærmere turnusordningen hos f.eks.
fysioterapeuter, hvor disse utplasseres i kommuner i ett år før de har mulighet til å praktisere
selvstendig. Denne ordningen er organisert i regioner av enkelte Fylkesmenn.
Dette forslaget har følgende fordeler:
- Kan redusere turnover
- Tryggere og mer kompetente nyansatte
- Motvirke situasjoner hvor nyutdannede får ansvar for svært krevende saker
Dette forslaget har følgende ulemper:
- Utfordrende å finne en modell som kan passe store så vel som små tjenester
- Nyutdannede kommer senere i fullt arbeid
- Uklart i hvor stor grad tiltaket vil påvirke turnover
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6.7 Barnevernstjenestens tilgang til jurist- og psykologkompetanse
Som tidligere nevnt er det behov for ansatte med kompetanse som kan supplere den barneverns- og
sosialfaglige kompetansen i tjenestene. Direktoratet vurderer at juridisk og psykologfaglig
kompetanse er særlig aktuelt. Forskning har dokumentert høy forekomst av psykiske lidelser hos
barn i barneverninstitusjoner og i fosterhjem. Dette fremheves også i kompetansekartleggingen, hvor
vi ser en stor etterspørsel etter psykologfaglig kompetanse. Hele 71 % av barnevernsledere oppgir at
det er behov for flere ansatte med psykologutdanning i kommunalt barnevern og bare 1 av 5
barnevernsledere oppgir at de i stor grad har tilgang til sakkyndige psykologer eller psykiateres
kompetanse. Resultatene er mer oppløftende for tilgang til juridisk kompetanse, hvor nær 90 %
vurderer at de har en slik tilgang, men mange ønsker likevel flere jurister i tjenesten sin. 69
Direktoratet vurderer det som hensiktsmessig å utrede et krav til kommuner om å sikre
barnevernstjenesten tilgang til juridisk og psykologfaglig kompetanse. I en slik utredning vil det være
sentralt å kartlegge hvilke strukturer kommunene har for slik tilgang i dag, inkludert strukturene for
nytt pålegg om kommunepsykolog, og hvorvidt lovfesting er et egnet virkemiddel for et slikt tiltak.
Dette forslaget har følgende fordeler:
- Barnevernet arbeider tverrfaglig og gis enklere tilgang til spesialisert kompetanse utenfor
den enkelte tjeneste
- Bedre grunnlag for å identifisere barns behov og sørge for hensiktsmessig hjelp og
oppfølging
- Gi tidligere og mer treffsikker hjelp til barn med psykiske vansker
- Bedre grunnlag for å foreta omsorgsvurderinger og identifisere omsorgssvikt
- Styrker forvaltningskompetansen i tjenesten
- Kommuner gjøres bevisst at det er behov for juridisk og psykologfaglig kompetanse
Dette forslaget har følgende ulemper:
- Kommunene bør selv kunne sikre at barnevernet har tilgang på nok kompetanse, og
forslaget kan virke unødvendig inngripende i kommunenes selvstyre
- Utfordrende å lovfeste tilgang til kompetanse og regelverket kan bli praktisert svært ulikt

6.8 Krav til sakkyndige
For å sikre et godt underlag for deres beslutninger, kan barnevernet, fylkesnemnda eller domstolen
innhente ekspertkompetanse eller sakkyndig kompetanse. Alle sakkyndigrapporter i en
barnevernssak skal kvalitetssikres av Barnesakkyndig kommisjon. Rapporter fra sakkyndige er en
viktig del av grunnlaget for avgjørelser i barnevernssaker og bør derfor holde høy kvalitet.
Psykologforeningen, på vegne av BLD, tilbyr i dag et utdanningsprogram for barnefaglige sakkyndige
som oppnevnes i saker etter barnevernloven og barneloven. Utdanningsprogrammet består av
samlinger, veiledning og praksis, men inkluderer ikke en kontroll eller kvalitetssikring av
kandidatenes kompetanse etter fullført program. Utdanningsprogrammet for sakkyndige skal bidra
til kvalitetssikring og utvikling av sakkyndiges arbeid i saker som handler om barnevern og
foreldretvister, og til at sakkyndige har den kompetansen som kreves. Det er gjennomført en
evaluering av utdanningsprogrammet for sakkyndige som viser at det har bidratt til å styrke
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kandidatenes kompetanse knyttet til barnefaglig sakkyndig arbeid, men at programmet bør styrkes. 70
Sakkyndige som gjennomfører utdanningen oppføres i et register som skal være til bruk for
barnevernet, private parter, fylkesnemnder og tingrettene. Registeret gir imidlertid lite informasjon
om den sakkyndige, er lite kjent i fagfeltet og det er ikke krav om å benytte registrerte sakkyndige.71
Direktoratet har tidligere stilt seg positiv til innføring av kompetansekrav til sakkyndige.72 I vår
vurdering er det naturlig å knytte kompetansekrav til gjennomføring av sakkyndige programmet med
krav om innføring i registeret for å kunne benyttes i barnevernssaker. Direktoratet ønsker og å
utrede en overføring av ansvaret for utdanningsprogrammet og registeret for barnefaglige
sakkyndige overføres til direktoratet, i tråd med forslag til NOU 2017:8 «Særdomstol på nye
områder?»
Dette forslaget har følgende fordeler:
- Gir Fylkesnemnda og kommunene enklere tilgang til kvalifiserte sakkyndige
- Gir Fylkesnemnda og barnevernstjenesten et bedre grunnlag for å identifisere barns
behov og sørge for treffsikker hjelp og oppfølging
- Gir Fylkesnemnda og barnevernstjenesten et bedre grunnlag for å foreta
omsorgsvurderinger og identifisere omsorgssvikt
Dette forslaget har følgende ulemper:
- Kan bli en barriere for psykologer å gjennomføre og dermed reduserer dermed antallet
sakkyndige

6.9 Krav til advokater i barnevernssaker
Advokatforeningen har tatt initiativ til utvikling av kompetansekrav til advokater som representerer
barnevernet eller barn og familier i barnevernssaker i fylkesnemnda og/eller rettsaker. I dag stilles
det ikke krav til gjennomgått kurs i barnerett selv om advokater skal prosedere i slike saker.
Direktoratet har sett enkelteksempler som tyder på et behov for å øke kvaliteten i advokatenes
arbeid. Vi ønsker imidlertid også å innhente mer systematisk kunnskap om utfordringer i dagens
kompetansesikringsstrukturer. Ettersom advokatforeningen forvalter kursordningen for å få
advokatbevilgning, vil de være en sentral samarbeidspartner i en evt. utvikling av krav.
Dette forslaget har følgende fordeler:
- Gir partene i saken tilgang til kvalifiserte advokater
- Gir fylkesnemnda og rettsapparatet et bedre grunnlag for å foreta omsorgsvurderinger
og juridiske avveininger
- Styrker forvaltningskompetansen
- Økt rettssikkerhet for barn og familier
Dette forslaget har følgende ulemper:
- Forslaget kan virke unødvendig inngripende
- Kan bli en barriere for advokater å gjennomføre og reduserer dermed antallet
tilgjengelige advokater
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7.0

Virkemiddel to: Masterutdanninger og andre tiltak rettet mot
utdanningene

Regjeringen har satt som mål at andelen ansatte i barnevernet med masterutdanning skal økes, og
direktoratet er bedt om å utrede innhold i, omfang av, og modeller for barnevernsutdanninger på
masternivå. I denne fasen av arbeidet har direktoratet hovedsakelig sett på overordnet innretting av
masterutdanningene, mens innhold og omfang vil behandles i neste fase. Som tidligere nevnt finnes
det i dag innen bestemmelser for hva masterutdanninger i barnevern skal inneholde eller hvilke
oppgaver utdanningen skal kvalifisere til.
Masterutdanninger bør gi studentene mer spesialisert kompetanse til å løse barnevernets
arbeidsoppgaver. Utdanningene bør derfor være praksisrettet og inneholde et stort innslag av
ferdighetstrening. I tillegg må utdanning på masternivå øke studentenes kompetanse i å kritisk
vurdere og systematisere informasjon og tilegne seg forskningskunnskap relevant for barnevernet. Et
sentralt spørsmål i den videre utredningen er hvilken innretning av utdanningene som i størst grad vil
kunne oppfylle disse målsetningene. I den offentlige debatten om barnevernsutdanningen har særlig
BiA vært tydelig på at barnevernspedagogutdanningen bør bli femårig, mens FO ikke har konkludert.
I referansegruppen vår ønsket et flertall av deltakerne at det både skal være mulig å ta utdanning i et
femårig integrert løp og etter en 3+2-modell.
Direktoratet ønsker å utrede videre:
- Masterutdanninger for barnevern i en 3+2-modell
- Femårig integrert masterutdanning for barnevernspedagoger og 3+2 for sosionomer
- Innhold i utdanningene
- Omfang av barnevernsutdanninger på masternivå
- Andre tiltak rettet mot grunnutdanningene, som:
- Legge til rette for gode praksisplasser
- Nasjonal eksamen i juss for barnevernet

7.1 Mastergrad som påbygning til bachelor
Et 3+2-løp er den vanligste modellen for høyere utdanning, og i tråd med gradsystemet i Bolognaprosessen. Studenter tar først en treårig bachelorgrad før de kan velge å bygge videre på denne
gjennom en mastergrad. I enkelte yrker finnes det mange mastergrader å velge mellom som et ledd i
en spesialisering (f.eks. sykepleiere), mens det i andre er et tydeligere definert masterløp (f.eks.
bachelor i sosiologi går videre til master i sosiologi).
I Finland, hvor det er krav om utdannelse på masternivå for å ha ansvar for et barns sak, er
utdanningene som kvalifiserer til arbeid i barnevernet etter denne modellen. I motsetning til i Norge,
er det ikke egne barnevernspedagogutdanninger, men sosialt arbeid med mulighet for fordypning i
arbeid med utsatte barn og unge. I dag eksisterer det seks masterutdanninger som spesifikt er rettet
mot barnevern i Norge. I tillegg er det en rekke andre masterutdanninger som kan relateres til arbeid
i barnevernet, særlig innenfor psykisk helsearbeid og psykososialt arbeid. Som nevnt under punkt 4.2
er det imidlertid flere utfordringer knyttet til dagens tilbud av masterutdanninger. Videre i
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utredningen vil direktoratet se på hvordan toårige masterutdanninger kan forbedres slik at de i
større grad kan imøtekomme praksisfeltets kompetansebehov.
Dette forslaget har følgende fordeler:
- Gir mulighet til å velge master som gir faglig fordypning innenfor sentrale områder innen
barnevern, som psykisk helse, rus etc., parallelt med mer rendyrkede masterprogram
innenfor barnevern.
- Mer fleksibel og «studentvennlig» - gir mulighet til at studentene både kan få en 3-årig
profesjonsutdanning og påbygging av en 2-årig master i barnevern eller beslektet
fagområde.
- Mulighet for praksiserfaring fra arbeidslivet før påbegynt master. Dette gir bl.a. gode
forutsetninger for å skrive praksisrelevant masteroppgave. Enkelte i referansegruppa
mente også at man får mer motiverte og egnede studenter med denne modellen.
- Kan kombineres med bachelor i sosialt arbeid
- I tråd med prinsippene i gradssystemet i Bolognaprosessen
Dette forslaget har følgende ulemper:
- Dagens masterutdanninger er akademisk rettet, og oppleves som lite praksisrettet
- Utfordrende å få til et enhetlig løp og fokus når utdanningen blir stykket opp i to bolker.
Kan bytte studiested mellom bachelor/master, noe som gir lite kontinuitet og helhet.

7.2 Femårig integrert utdanning for barnevernspedagoger og 3+2 for
sosionomer
En 5-årig integrert utdanning innebærer at studenter først er ferdig utdannede etter fem samlede år.
En 5-årig integrert utdanning gir anledning til å innrette studiet slik at studenten bygger kompetanse
i prioriterte fagemner gjennom alle fem årene. Det ikke anledning til å hoppe av underveis og formelt
være kvalifisert til arbeid. Modellen kan bestå av en stor grad av obligatoriske emner eller åpne for
spesialisering gjennom valgfag i løpet av studiet. 5-årig integrerte utdanninger finnes i dag innenfor
bl.a. juss og psykologi. Fra 2017 ble også grunnskolelærerutdanningene for 1-7-trinn og 5-10-trinn
omgjort til femårige integrerte masterutdanninger. Bufdir vurderer at det ikke er hensiktsmessig
med kun femårig integrert master i barnevernsarbeid. Dette er blant annet av hensyn til
tverrfaglighet. En slik modell vil utelukke ansatte med bachelor og master i sosialt arbeid. Derimot
ønsker direktoratet å utrede muligheten til å etablere femårig integrerte mastere som skal eksistere
parallelt med utdanninger etter en 3+2-modell for sosialt arbeid.
På barnevernsfeltet planlegger Universitetet i Agder og Nord Universitet oppstart av femårig
utdanningstilbud fra høsten 2019, med forbehold om finansiering fra Kunnskapsdepartementet. I
Agders plan for et femårig profesjonsstudium i barnevern har de lagt opp til at fem hovedemner skal
være gjennomgående alle fem år, med en trinnvis fordypning i emnene. Disse emnene er 1) etikk,
vitenskapsteori og metode, 2) psykologi og velferdskunnskap, 3) profesjonell dannelse (praksis og
masteroppgave), 4) juss og 5) barnevernfaglig kompetanse. Videre legges det opp til at hvert år har
et fokusområde som også skal være gjennomgripende i de ulike emnene. Disse er 1)
barnevernsarbeideren, 2) relasjoner og medvirkning, 3) språk og skriftlighet, 4) samarbeid og 5)
refleksjon og forskning.
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Dette forslaget har følgende fordeler:
- Større mulighet for å integrere og utdype flere kompetanseområder i et enhetlig løp.
Flere i referansegruppa mente denne modellen er best egnet for å svare ut
kompetansebehovet i barnevernet.
- Tydelig profesjonsfokus, mer «rendyrket» mot barnevernsarbeid
- Kan ha praksisperioder gjennom hele utdanningen. Dette gir gode muligheter til å
kombinere relevant praksis med teori gjennom hele studieløpet
- Høyere ambisjoner til studentene
Dette forslaget har følgende ulemper:
- Utfordrende balanse mellom å sikre og integrere en grunnskolering i barnevern og
samtidig ivareta kravene til teoretisk fordypning som forventes på masternivå
- Kan være færre studenter som ønsker å binde seg til femårig utdannelse og flere
studenter som faller fra i et langt studieløp? Ikke mulighet for å få en avsluttende
bachelorgrad i barnevern etter tre år gjennom den 5-årige barnevernsutdanningen
- Ikke mulig å kombinere med bachelor/master i sosialt arbeid
- Utfordrer prinsippene i gradssystemet i Bolognaprosessen

7.3

Andre tiltak rettet mot utdanningene

7.3.1 Legge til rette for gode praksisplasser
Universitets-, høgskole- og studentmiljøer har over lengre tid varslet om vanskeligheter med å sikre
gode praksisplasser under studiet. Dette innebærer at f.eks. barnevernspedagoger kan være ferdig
utdannet uten å ha vært i en barnevernstjeneste eller institusjon eller at de ikke mottar faglig
tilstrekkelig veiledning når de først er ute i tjenestene. I vår vurdering kan dette føre til en økt grad av
«praksissjokk» og turnover ved at studenter ikke i tilstrekkelig grad forberedes på det krevende
arbeidet i barnevernet. I motsetning til i spesialisthelsetjenesten, kommunalt helsevesen, apotek og
tannhelsetjenester er det i dag ingen forpliktelser eller medvirkningsansvar for opplæring av
studenter verken i statlig eller kommunalt barnevern. Det er dermed opp til hver enkelt tjeneste om
de ønsker å veilede studenter. Gjennom de nye retningslinjene for helse- og sosialfag skal studenter
veiledes av personer med lik fagbakgrunn som dem selv. Dette er i utgangspunktet et svakt krav
ettersom det verken er et lovkrav eller at etterlevelsen kontrolleres systematisk. Utover dette er det
få krav knyttet til veiledning.
Universitets- og høgskolerådet (UHR) har satt i gang et arbeid med det formål å synliggjøre behovet
for lovfesting og finansiering av ekstern, veiledet praksis i helse- og sosialfagene. Bufdir vil følge dette
arbeidet videre og dra nytte av UHRs vurderinger underveis. Imidlertid ser vi behovet for å vurdere
løsningen på praksisutfordringene noe bredere enn kun lovfesting av tjenestenes ansvar. I vår
vurdering er det bl.a. behov for å vurdere kompetansen hos veiledere i barnevernet, herunder om
veiledning kan være en egnet oppgave for masterutdannede, og videre hva veiledningen bør
inneholde. Sistnevnte avklaring er nært knyttet til utarbeidelsen av de nye retningslinjene for
grunnutdanningene.
Vi ønsker å utrede tiltak for å legge bedre til rette for gode praksisplasser i tjenestene. Dette vil ha
følgende fordeler:
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-

Kan øke bevisstheten om tjenestenes ansvar for utdanning
Gi enklere tilgang på egnede praksisplasser
Kan motvirke turnover og «praksissjokk» gjennom en bedre forberedelse av studentene
Nyutdannede er bedre skikket til arbeidet

Dette forslaget har følgende ulemper:
- Utfordrende for små tjenester å ivareta evt. krav knyttet til veiledning og praksisplasser

7.3.2 Nasjonal eksamen i juss for barnevernspedagoger og sosionomer
Beslutninger som fattes av barnevernstjenesten må holde høy kvalitet. For å oppnå dette må de
ansatte ha god kompetanse om rettssikkerhet, forvaltning og relevant lovverk. Barnevernsarbeidere
må kunne anvende lovverket i sine vurderinger og i konkrete saker, og på den måten ivareta barn og
familiers rettssikkerhet og medvirkning. Direktoratet har over lengre tid vært bekymret for
kompetansemangler innenfor juss i barnevernet, blant annet med bakgrunn i direktoratets
kompetansekartlegging.73
I 2014 fikk NOKUT ansvar for å gjennomføre en pilotering av nasjonal deleksamen i enkelte emner i
tre utdanninger (sykepleier, revisor og lærer). Ordningen ble permanent i 2017. Direktoratet ønsker å
utrede lignende felles nasjonal eksamen i juss for barnevernspedagog- og sosionomutdanningene.
Juss er særlig egnet for et slikt tiltak ettersom det i mindre grad enn andre fagområder i disse
utdanningene er basert på den enkelte utdanningsinstitusjons forsknings- og kunnskapstradisjon.
Forvaltningsrett og barnerett vil være sentrale fagområder i en slik eksamen.
I utgangspunktet ser vi det som fordelaktig å utrede en slik eksamen for både barnevernspedagoger
og sosionomer, men det vil være behov for å vurdere om det er realistisk at sosionomene skal ha et
like høyt kunnskapsnivå om barnevernloven som barnevernspedagogene.
Dette forslaget har følgende fordeler:
- Sikrer en nasjonal standard for kunnskap om juss for å kunne arbeide i barnevernet for
ansatte med kjernekompetanse
- Bidra til å sikre likeverdige tjenester
- Økt kunnskap i barnevernet om forvaltningsskikk
- Økt rettssikkerhet for barn og familier
- Kan muliggjøre en sammenligning av ulike utdanningsinstitusjoners undervisning i juss
hvorpå tiltak kan iverksettes
Dette forslaget har følgende ulemper:
- Juss prioriteres over andre viktige fagområder
- Sjansen for at sensorer vurderer besvarelser ulikt kan øke når omfanget av eksamenen
øker, altså at flere institusjoner med ulike forsknings- og undervisningstradisjoner skal
delta
- Kan være mindre relevant for sosionomer som ikke skal arbeide med barn
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8.0

Virkemiddel 3: Autorisasjonsordning

Direktoratet er bedt om å utrede en autorisasjonsordning for ansatte i barnevernet. Et sentralt
spørsmål er hvorvidt autorisasjonsordningen skal gjelde for barnevernspedagoger og sosionomer
som utøver sitt yrke, uavhengig av arbeidssted eller kun for deres arbeid i barnevernet. Forholdet til
ansatte som faller utenfor en evt. autorisasjonsordningen må også vurderes.
Vi ser fire overordnede alternative innretninger av en autorisasjonsordning:
- Autorisasjonsordning for barnevernspedagoger og sosionomer som utfører sosialfaglig
arbeid
- Autorisasjonsordning for barnevernspedagoger og sosionomer i barnevernet
- Autorisasjonsordning for ledere
- Forenklet ordning med krav til faglig forsvarlighet hos ansatte og ledere
Autorisasjonsordninger forbindes i stor grad med helsepersonell, selv om også andre yrker har
autorisasjon74. Ettersom barnevernet samarbeider tett med helsesektoren og flere yrkesgrupper
arbeider i begge sektorer, har vi i hovedsak sett hen til deres autorisasjonsordning. Vi redegjør kort
for autorisasjonsordningen for helsepersonell, før vi gir direktoratets overordnede vurdering og
redegjør for de fire alternativene.
Til sist skisserer vi noen vurderinger for den videre utredningen av autorisasjonsordning. Vi vil
anbefale at direktoratet utreder videre:
- Autorisasjonsordning for barnevernspedagoger og sosionomer som utfører sosialfaglig
arbeid eller autorisasjonsordning for barnevernspedagoger og sosionomer i barnevernet
- Forenklet ordning for arbeid i barnevernet med krav knyttet til den enkelte ansatte og
ledere

8.1 Autorisasjonsordningen for helsepersonell
Hovedformålet med autorisasjonsordningen i helsepersonelloven er å ivareta pasienters sikkerhet
samt tillit til helsepersonell og helse- og omsorgstjenesten. Ordningen skal sikre at helsepersonellet
har nødvendige kvalifikasjoner til å inneha en bestemt yrkesrolle. Det skal også være en sikkerhet for
at helsepersonell med en bestemt tittel har en bestemt type kompetanse. I tillegg skal
autorisasjonsordningen ivareta søkerens rettssikkerhet og behov for forutsigbarhet. Autorisasjon
innebærer også plikter for personellet og deres yrkesutøvelse. Tilsynsmyndighetene har adgang til å
tilbakekalle eller begrense autorisasjonen som ledd i en tilsynssak.
Autorisasjon er knyttet opp mot gjennomført utdannelse. Personer utdannet i Norge har rett på
autorisasjon ved fullført utdanning. Autorisasjonsordning for helsepersonell innebærer med andre
ord ikke en kvalitetssikring av norske utdanninger og studentenes sluttkompetanse.
Helsedirektoratet, som autoriserer helsepersonell, gjør ikke en vurdering av innholdet i selve
utdannelsen i Norge. Dette skyldes at myndigheten for vurdering av utdanning er lagt til NOKUT.
Helsedirektoratet overprøver ikke deres vurderinger. Yrker som omfattes av helsepersonelloven er
unntatt yrkeskvalifikasjonsloven, men autorisasjonsordningen innebærer at utenlandsk utdannede
må vurderes særskilt før de kan utøve sitt yrke. Som hovedregel må deres utdanning vurderes som
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jevngod tilsvarende norsk utdanning. Enkelte utdanninger er harmoniserte i EU/EØS og i slike tilfeller
mottar søkeren automatisk autorisasjon i Norge så fremt man oppfyller kravene i landet hvor
utdanningen er gjennomført.75
Som hovedregel mottar helsepersonell sin autorisasjon ved ferdigstilling av utdannelsen og beholder
den inntil fylte åtti år. Autorisasjonsordningen innebærer ingen videre krav til å gå på kurs, ta
studiepoeng eller lignende. Det finnes heller ingen krav til resertifisering etter et gitt antall år. I
arbeidet med denne utredningen er det blitt tydelig at det er en utbredt misforståelse at slike krav er
knyttet til helsepersonell gjennom deres autorisasjon. Krav til faglig oppdatering for f.eks. leger er
knyttet til deres evt. spesialistgodkjenning, ikke autorisasjonen.
Helsetilsynet har ansvaret for administrative reaksjoner mot helsepersonell herunder advarsler,
begrensninger og tilbakekall av autorisasjonen. Et tilbakekall av autorisasjon innebærer i realiteten et
yrkesforbud og er et sterkere virkemiddel enn det som følger av adgangen til oppsigelse/avskjed i et
arbeidsforhold. Det fremgår av statistikk fra Helsetilsynet at svært få helsepersonell totalt sett
mottar en advarsel eller mister autorisasjonen (0,06 % alt helsepersonell årlig). De fleste får
tilbakekalt autorisasjonen på grunn av rusmiddelbruk og «annen atferd utenfor yrkesutøvingen». Det
er få helsepersonell som får tilbakekalt autorisasjonen pga. faglig utøvelse eller rollesammenblanding
og lignende.
Autorisasjonsordninger er forbeholdt enkelte utdanningsgrupper og rommer dermed ikke
nødvendigvis alt personell i tverrfaglige tjenester. I helsetjenestene er dette løst ved at det stilles
krav om autorisasjon for samtlige som defineres som helsepersonell. Etter helsepersonelloven er det
også som hovedregel kun autorisert helsepersonell som kan yte helsehjelp. Andre yrkesgrupper som
arbeider i helsetjenestene, som for eksempel barnevernspedagoger og sosionomer, kan ikke
autoriseres etter helsepersonelloven og vil kun være medhjelpere når det ytes helsehjelp. På samme
måte er autorisasjonsordningen forbeholdt situasjoner hvor helsepersonell utøver sitt yrke.
Helsepersonell kan fortsette å arbeide i en annen kapasitet etter å ha mistet autorisasjonen,
herunder i barnevernet.

8.1

Overordnede vurderinger knyttet til autorisasjonsordninger

I direktoratets vurdering er autorisasjonsordning et godt egnet virkemiddel for å holde den enkelte
ansvarlig for sine handlinger og oppførsel i yrkesøyemed. Barnevernspedagoger og sosionomer
arbeider med barn og familier i sårbare situasjoner, hvor deres vurderinger kan få store følger for
enkeltpersoner. En autorisasjonsordning vil bidra til å sikre at barn og familier møter personer som er
skikket til å gjøre slike vurderinger og ivareta et omsorgsansvar der det er nødvendig. Den vil også
hindre at uegnede personer søker seg til ny stilling i barnevernet dersom vedkommende mister
jobben. Samlet sett vurderer derfor direktoratet at en autorisasjonsordning kan bidra til å øke
rettssikkerheten for barn og familier i barnevernet.
Etter vårt syn kan uskikkede personer i stor grad fanges opp gjennom dagens krav til
barneomsorgsattest (politiattest) for arbeid i barnevernet, adgangen til oppsigelse/avskjed i et
arbeidsforhold og bruk av kvalitetssikringsmekanismer ved ansettelser, f.eks. innhenting av
referanser. Merverdien av en evt. autorisasjonsordning vil derfor sannsynligvis primært være knyttet
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til at uskikkede personer ikke kan ansettes i barnevernet på ny i tilfeller som ikke fanges opp av
dagens krav til avgrenset barneomsorgsattest. Dette ville avhenge av hvordan
autorisasjonsordningen innrettes, og om den ville utelukke personer med såkalte tidsbegrensede
anmerkninger, som gjelder narkotikaforbrytelser og grov vold- og ranskriminalitet.
Når det gjelder autorisasjon som virkemiddel for å påvirke innholdet eller kvalitet i utdanningene, er
muligheten for dette noe uklart. NOKUT har ansvar for å følge opp at utdanningsinstitusjonene
utdanner studenter i tråd med de nye læringsutbyttebeskrivelsene i retningslinjene for helse- og
sosialfagutdanningene (RETHOS). Sammen skal tilsyn med utdanningsinstitusjonen, samt den enkelte
institusjons oppfølging av deres studenter, sikre at nyutdannede oppnår de vilkår som stilles til en
evt. autorisasjon. En mulighet for myndighetene til å bruke autorisasjon som virkemiddel for
kvalitetssikring av nyutdannede vil være en endring fra dagens ordning i helsesektoren og vil måtte
vurderes opp mot andre krav som stilles i form av forslagene til kompetansekrav.
I møte med arbeids- og referansegruppen er det klart at flere mener autorisasjon gir tillit og status
utover diplom for gjennomført utdannelse. Dette er også FOs synspunkt. Studier fra USA,
Storbritannia, Tyskland og Norge gir en viss støtte til dette ettersom lisensierte yrker har et høyere
gjennomsnittlig lønnsnivå.76 Det er en usikker kausallink i disse studiene, men det er indikasjoner på
at krav som begrenser tilflyt av nye kandidater, bidrar til å heve lønnsnivået. Dersom
autorisasjonsordningen bidrar til tillit og status, kan det bidra til at flere ønsker å arbeide i
barnevernet, og dermed redusere dagens svært høye turnover.
Autorisasjonsordningen vil sannsynligvis ramme svært få ansatte i barnevernet per år. Ansatte i
barnevernet har ikke har tilgang til legemidler på samme måte som helsepersonell og andelen som
mister autorisasjon vil derfor trolig være lavere enn for helsepersonell. Dersom vi likevel tar
utgangspunkt i prosentandelen av helsepersonell som mister autorisasjon per år, finner vi at omtrent
fire barnevernspedagoger og sosionomer i barnevernet i året og én barnevernsleder hvert fjerde år
vil miste sin autorisasjon.

8.2

Autorisasjonsordning for barnevernspedagoger og sosionomer som
utfører sosialfaglig arbeid

Direktoratet er i utgangspunktet bedt om å utrede en autorisasjonsordning for ansatte i barnevernet,
men vi i arbeidet med denne utredningen er det blitt tydelig at flere sentrale aktører i feltet først og
fremst ser for seg en autorisasjonsordning knyttet til deres utdanning og uavhengig av hvorvidt de
arbeider i barnevernet eller ei. En slik autorisasjonsordning støttes blant annet av FO. Vi har derfor
valgt og også å vurdere en slik innretning.
Som tidligere nevnt utgjør barnevernspedagoger og sosionomer barnevernets kjernekompetanse.
Det er dermed først og fremst disse to yrkesgruppene autorisasjonsspørsmålet knyttes til. Ettersom
barnevernspedagoger og sosionomer begge besitter sosialfaglig kompetanse kan
autorisasjonsordningen for eksempel knyttes opp mot dette.77 I FOs vurdering bør en slik generell
autorisasjon av barnevernspedagoger og sosionomer innlemmes i helsepersonelloven ved at denne
utvides til å også omfatte sosialpersonell. Dette innebærer at det på sikt også kan utvides til å
«hjemle at alle arbeidstakere innen ulike sosiale tjenester må ha autorisasjon». En slik innretning er i
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følge FO en naturlig konsekvens av at helsepersonelloven heller ikke i dag kun omfatter somatisk
helse og at arbeidsoppgaver og ansvar i velferdssektoren også ellers har et helsefremmende
element.
Dette forslaget har følgende fordeler:
- Ordningen vil ligne på autorisasjonsordningen for helsepersonell, som er avgrenset til det
å yte helsehjelp, som tidligere nevnt. Ordningen vil derfor være velkjent i store deler av
velferdssektoren. Dette vil forsterkes dersom ordningen hjemles i samme lov og med like
vilkår.
- Den vil kunne heve status for å utdanne seg til, og arbeide som, barnevernspedagog og
sosionom.
Dette forslaget har følgende ulemper:
- Ordningen vil ramme arbeidstakere som utfører like oppgaver ulikt.
Barnevernspedagoger og sosionomer har i mindre grad enn helsepersonell monopol på
sine kjerneoppgaver, og i flere tilfeller gjennomfører andre yrkesgrupper de samme
arbeidsoppgavene som disse to. Det gjelder f.eks. for saksbehandlere i NAV hvor det
blant annet er mange samfunnsvitere.
- Det vil ikke være mulig å tilbakekalle autorisasjon for andre yrkesgrupper i barnevernet,
herunder bl.a. jurister, pedagoger, ufaglærte, m.v. Dette er uheldig all den tid disse
yrkesgruppene også kommer svært tett på barn og unge, især i barnevernsinstitusjoner.

8.3

Autorisasjonsordning for barnevernspedagoger og sosionomer i
barnevernet

En mer avgrenset form for autorisasjonsordning kan innebære at barnevernspedagoger og
sosionomer autoriseres kun for å arbeide i barnevernet. Autorisasjonen vil da ikke gjelde for andre
sektorer.
Dette forslaget har følgende fordeler:
- Lovverket kan rettes inn mot det spesifikke formålet med, og behovet for, en slik ordning
i barnevernet, i stedet for å romme barnevernspedagoger og sosionomers virke i bredt.
Dette kan gjøre ordningen enklere å administrere.
- Barnevernspedagoger og sosionomers kjernekompetanse for arbeid i barnevernet
tydeliggjøres.
Dette forslaget har følgende ulemper:
- I likhet med forslaget over vil ikke romme samtlige ansatte i barnevernet, men
forbeholdes enkelte yrkesgrupper. Denne ulempen kan reduseres dersom enkelte
arbeidsoppgaver forbeholdes barnevernspedagoger og sosionomer, men vil
problemstillingen er uansett aktuell, særlig på barnevernsinstitusjoner.
- Barnevernspedagoger og sosionomers vil ikke oppnå ønsket statusheving for deres yrke
og faglig utøvelse i bredt.
- Uskikkede barnevernspedagoger og sosionomer vil kunne søke arbeid i andre
velferdstjenester
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8.4

Forenklet ordning for arbeid i barnevernet med krav knyttet til den
enkelte ansatte og ledere

Et siste alternativ er en universell ordning for ansatte i barnevernet, uavhengig av yrkesbakgrunn,
som stiller krav til den enkeltes forsvarlighet og oppførsel i arbeidet. Reaksjonen ved brudd på
bestemmelsen kan være avskjedigelse, og videre at vedkommende inkluderes i et sentralt register
over personer som ikke lenger har lov til å arbeide i barnevernet. En slik ordning vil være en
«negativ» autorisasjonsordning, i at det ikke gis autorisasjon før man kan arbeide, men retten til
arbeid i sektoren kan fratas. Et slikt forbud innebærer at det bør etableres en nasjonal praksis for
inkludering i registeret. Det kan derfor være hensiktsmessig at ordningen forvaltes på nasjonalt nivå,
av Fylkesmannen og Helsetilsynet, på en lignende måte som autorisasjonsordningen for
helsepersonell og deres register for personell som er fratatt autorisasjon.
Et sentralt spørsmål vil være hvilke vilkår som må oppfylles før en person er uskikket til arbeid i
barnevernet. I direktoratets vurdering kan bestemmelsene i helsepersonelloven som regulerer
advarsel og tilbakekall av autorisasjon være aktuelt å benytte som et utgangspunkt.
Helsepersonellovens § 57 første ledd lyder:
«Statens helsetilsyn kan kalle tilbake autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning dersom
innehaveren er uegnet til å utøve sitt yrke forsvarlig på grunn av alvorlig sinnslidelse,
psykisk eller fysisk svekkelse, langt fravær fra yrket, bruk av alkohol, narkotika eller midler
med lignende virkning, grov mangel på faglig innsikt, uforsvarlig virksomhet, grove
pliktbrudd etter denne lov eller bestemmelser gitt i medhold av den, eller på grunn av
atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen» (vår utheving).
De av vilkårene som er uavhengig av yrkesbakgrunn og faglige vurderinger kan, i vår vurdering, være
egnet som vilkår for samtlige ansattes yrkesutøvelse.
Dette forslaget har følgende fordeler:
- Den vil inkludere samtlige ansatte. Dette vil være særlig sentralt i barnevernsinstitusjoner
hvor ufaglærte og ulike yrkesgrupper arbeider tett med sårbare ungdommer i en
omsorgssituasjon.
- Ordningen kan videre tydeliggjøre krav for avskjedigelse og gjennom et sentralt register
forhindre at uskikkede personer får seg jobb med sårbare barn i en annen kommune eller
institusjon.
- Dersom vilkårene innrettes etter modell fra helsepersonelloven er det en videre fordel at
disse vilkårene er kjent for kommuner og fylkesmenn.
- En forenklet ordning vil sannsynligvis være samfunnsøkonomisk mer lønnsom fordi det
ikke innebærer utstedelse av autorisasjon og godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for
utenlandske søkere. Denne effekten reduseres dersom barnevernspedagog og sosionom
blir et lovregulert yrke og havner inn under yrkeskvalifikasjonsloven.
Dette forslaget har følgende ulemper:
- Ordningen vil ikke innebære økt anerkjennelse for enkelte av yrkesgruppene i
barnevernet
- Den vil i mindre grad bidra til å sette en faglig standard for arbeidet i barnevernet,
ettersom ordningen ikke vil være fagspesifikk. Samtidig er det, som tidligere nevnt, svært
sjeldent denne delen av bestemmelsen benyttes av Helsetilsynet i dag.
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8.5

Egen autorisasjonsordning for ledere

Departementet har tidligere bedt direktoratet utrede autorisasjonsordning for barnevernledere.
Barnevernsledere har en svært viktig påvirkning på sin tjenestenes faglige arbeid og det overordnede
ansvaret for kvaliteten sammen med øvrig ledelse. En autorisasjonsordning for barnevernsledere kan
gi høyere status til yrket og øke andelen som ønsker å bli ledere i barnevernet. Den vil også forhindre
at uegnede ledere begynner i en ny barnevernstjeneste eller -institusjon ved oppsigelse.
En slik ordning kan knyttes til den nasjonale barnevernslederutdanningen ved RKBU Midt, slik at
ledere får sin autorisasjon etter fullført videreutdanning. Ordningen kan slikt sett være enklere å
igangsette og kan være uavhengig av yrkesbakgrunn, foruten gjennomført videreutdanning.
Videreutdanningen vil imidlertid måtte endre sine opptakskrav noe, ettersom den i dag også tar opp
teamledere, og særlig dersom utdanningen skal vris til å forberede på senere lederjobb og ikke
undervise nåværende barnevernsledere. Alternativt vil autorisasjonsordningen måtte medfølges av
dispensasjonsordninger for barnevernsledere som ikke enda har gjennomført sin utdanning.
Det er omtrent 400 ledere i kommunalt og statlig barnevern i Norge. Som tidligere nevnt er det
sannsynlig at omtrent én leder hvert annet-tredje år vil miste autorisasjonen.
En slik innretning vil ha følgende fordeler:
- Den vil tydeliggjøre lederes overordnede ansvar for sin barnevernstjeneste eller
institusjon og kan heve status knyttet til å være leder i barnevernet
- Den er enklere å administrere gjennom barnevernslederutdanningen og er sannsynligvis
mindre kostbar enn andre løsninger ettersom den omfatter færre aktører og personell
- Den kan være uavhengig av annen utdanningsbakgrunn og dermed romme samtlige
ledere
- Den vil forhindre uskikkede personer i å få ny jobb som leder i barnevernet
En slik innretning vil ha følgende ulemper:
- De ansatte, som er tettest på barn og unge, vil ikke inkluderes i ordningen
- I likhet med det forrige forslaget, vil ikke ordningen innebære økt anerkjennelse for
enkelte av yrkesgruppene i barnevernet
- Kostnadskrevende å opprette egen ordning som omfatter få personer

8.6

Videre utredning av autorisasjonsordning

De skisserte forslagene til innretning av autorisasjonsordning for ansatte i barnevernet gir fire
alternative løsninger. Referansegruppen vår ble gitt varianter av disse, foruten en egen
autorisasjonsordning for ledere. Nær sagt alle var primært opptatt av at barnevernsansatte bør ha
rett til faglig oppdatering og vurderte at dette kan være en del av en autorisasjonsordning (vi har lagt
dette som en del av kompetansekrav). De var mindre opptatt av autorisasjonsordning som et
virkemiddel å heve status for barnevernspedagoger og sosionomer, og de fleste ønsket seg derfor en
forenklet ordning som stiller krav til skikkethet for samtlige ansatte. Mindretallet delte seg likt
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mellom å foretrekke autorisasjonsordning for barnevernspedagoger og sosionomer generelt, og de
som var primært opptatt av at denne må gjelde for barnevernet.
Direktoratet anbefaler at ikke samtlige av disse fire utredes videre. Vi ser det ikke som
hensiktsmessig å etablere en egen autorisasjonsordning for ledere og anbefaler ikke at dette
alternativet utredes nærmere. I vår vurdering vil kompetansekrav i større grad kunne heve kvaliteten
på ledernes arbeid.
Videre vurderer vi at det bør allerede på nåværende tidspunkt foretas en avveining mellom
utredning av en egen autorisasjonsordning for barnevernspedagoger og sosionomer i barnevernet,
og en utredning av en sosialfaglig autorisasjonsordning for de samme yrkene, uavhengig av
arbeidssted. Sistnevnte forslag vil kreve et nært samarbeid med særlig Arbeids- og
velferdsdirektoratet og Helsedirektoratet. Dette vil sannsynligvis være en omfattende og mer
krevende utredning. Vi vurderer derfor at det allerede på nåværende tidspunkt bør vurderes om
dette er hensiktsmessig eller om direktoratet skal spisse autorisasjonsordningen mot barnevernet i
den videre utredningen.
Direktoratet anbefaler uansett at en forenklet ordning utredes videre som et alternativ til en
autorisasjonsordning for enkelte yrkesgrupper.
Direktoratet anbefaler at vi utreder videre:
- Autorisasjonsordning for barnevernspedagoger og sosionomer som utfører sosialfaglig
arbeid eller autorisasjonsordning for barnevernspedagoger og sosionomer i barnevernet
- Forenklet ordning for arbeid i barnevernet med krav knyttet til den enkelte ansatte og
ledere
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9.0

Implementering av tiltak og overgangsordninger

Utredningen må også inneholde en vurdering av hensiktsmessig implementering av anbefalte tiltak.
Uansett tiltak må det gjøres en vurdering av overgangsordninger før evt. nye krav trår i kraft eller
utdanninger igangsettes. En slik vurdering vil være avhengig av grad av avvik fra ønsket situasjon i
dag og måtte ta hensyn til at dette sannsynligvis vil være ulikt i forskjellige deler av landet. Tiltak som
innebærer opprettelsen av et nytt tilbud, f.eks. fra utdanningsinstitusjoner, må ta hensyn til tidsbruk
knyttet til etablering.
Et konkret spørsmål er videre hvordan hensynet til ferdigutdannede ansatte skal vurderes opp mot
lovfesting av nye og økte kompetansekrav. I vår vurdering er det viktig at nye tiltak ikke innrettes slik
at barnevernet mister erfarne og dyktige ansatte. Samtidig ser vi et behov for å løfte kompetansen i
tjenestene både på kort og lang sikt. Flere av tiltakene i denne utredningen er svært langsiktige og
det vil ta tid å se effekt av dem i tjenestene. Direktoratet ønsker derfor å se nærmere på
overgangsordninger som kan heve kompetansen til ansatte som allerede er ferdigutdannet slik at
disse kan bidra til å oppfylle nye kompetansekrav. Dette må særlig ses i sammenheng med tiltak
rettet mot å øke andelen ansatte med mastergrad.
Ved innføringen av nye kompetansekrav i skolen ble det stilt krav om videreutdanning for
ferdigutdannede lærere. En slik ordning kan også være aktuelt for barnevernet. Gjennom
videreutdanning på masternivå kan nåværende ansatte øke og friske opp sin kunnskap innenfor
sentrale tema og øke sin analytiske kompetanse utover bachelornivå. Et ledd i kompetansestrategien
for det kommunale barnevernet er opprettelsen av tre nye videreutdanninger på masternivå, fordelt
på fem studiesteder. De tre videreutdanningene er på 30 studiepoeng og berører kjernetemaer i
barnevernet knyttet til juss, vurderinger av barnets beste og relasjoner og samarbeid med barn og
familier i barnevernet. Videreutdanningene er innrettet med bakgrunn i de identifiserte
kompetansemanglene i tjenesten. De nye videreutdanningene har vist seg svært populære.
Utdanningsinstitusjonene mottok nær 900 søknader til 160 studieplasser i 2018.
Direktoratet ser ingen umiddelbare alternativer til overgangsordning for ferdigutdannede som
inkluderer bruk av videreutdanninger. Vi vurderer ikke at kurs, gjennom f.eks.
tjenestestøtteprogrammet, vil være tilstrekkelig for å oppfylle et kompetansekrav som ellers ligger på
masternivå. Dette skyldes at grad av fordypning og akademisk nivå vanskelig kan tilfredsstilles
gjennom mer kortvarige kurs. Når det gjelder tjenestestøtteprogrammet spesifikt retter dette seg i
større grad mot enkelte tjenestes arbeidsmetoder og utviklingsmuligheter enn til mer tradisjonell
kompetanseheving. Vi vurderer det heller ikke som realistisk at erfarne medarbeiderne i barnevernet
skal starte på en fullverdig mastergrad for å oppfylle nye kompetansekrav.
I direktoratets vurdering bør utredningen omfatte en overgangsordning hvor personer utdannet før
kompetansekravene trådte i kraft kan ta videreutdanning for å oppfylle evt. kompetansekrav knyttet
til utdanning på masternivå innen en gitt tidsfrist. Et slikt forslag innebærer en vurdering av lengden
på overgangsordningen og dimensjonering av videreutdanningene. Det vil også innebære en
vurdering av behov for videreutdanninger for det statlige barnevernet.
Direktoratet anbefaler at vi utreder videre:
- Hensiktsmessig implementering av anbefalte tiltak
- Overgangsordning knyttet til krav om videreutdanning for ferdigutdannede
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10.0 Økonomisk og administrative konsekvenser
Det overordnede formålet med tiltakene som omtales er å øke kompetansen og kvaliteten på
leveransene fra statlig og kommunalt barnevern. Økt kompetanse hos ansatte i barnevernet vil
kunne medføre at det gjøres bedre vurderinger og gis bedre tilbud til barn i barnevernet og bedre
forebyggende tiltak. Dette kan gi store samfunnsøkonomiske konsekvenser. Dette underbygges av
studier78 som har vist at investeringer innenfor barnevernet samlet sett vil kunne gi store
samfunnsøkonomiske gevinster. Gevinstpotensialet i disse studiene er knyttet til at flere barn fanges
opp av barnevernet, at bedre tilbud til barna gir reduksjon i antallet kostnadskrevende plasseringer i
institusjon og/eller at bedre tilbud bidrar til at barnas livsløp og tilknytning til arbeidslivet nærmer
seg livsløpet til barn utenfor barnevernet.
Dokumentet er, i henhold til Bufdirs brev til departementet, den 8. mars 2018, første fase i en
utredning i tre faser. Første fase skal etablere et målbilde og modeller til utredning, mens kommende
faser skal utrede modeller og innhold i tiltakene. Dette påvirker detaljeringsgraden i avsnittene om
økonomiske og administrative konsekvenser.
Det er hensiktsmessig med bruk av samfunnsøkonomiske analyser for å opplyse saken tilstrekkelig og
synliggjøre konsekvensene, både gevinster og kostnader, av ulike veivalg i denne typen utredninger.
En slik analyse er planlagt for å sikre en hensiktsmessig dimensjonering av masterutdanningen i fase
to av utredningen.
I første fase av utredningen er de økonomiske og administrative konsekvensene ofte kun en
beskrivelse av dagens situasjon (antall ansatte, dagens lønnsnivå, dagens utgifter osv.) og en kort
beskrivelse av områder hvor det kan oppstå økonomiske eller administrative konsekvenser, avhengig
av hvordan man innretter tiltakene (utredes i fase to og tre). Fremtidige avklaringer knyttet til for
eksempel hvordan økte kompetansekrav skal implementeres hos dagens ansatte i barnevernet
(videreutdanning kan gjennomføres over hvor mange år, unntak, overgangsordninger etc.) vil påvirke
konsekvensene.
Tiltakene som vurderes i utredningen har i all hovedsak varige, og ikke kun midlertidige, gevinster og
kostnader. Det mest naturlige finansieringen av tiltakene er at det gis midler gjennom en
rammeøkning til statlig og kommunalt barnevern, som en følge av konkrete satsingsforslag fra Bufdir
til departementet. Forslagene kan i liten grad finansieres gjennom tilskudd i en oppstartsfase og
deretter baseres på finansiering gjennom gevinstrealisering, da gevinstene i mange tilfeller er knyttet
til kvaliteten i tjenestene. Finansiering gjennom brukerbetaling er lite relevant (muligens med unntak
for behandling av søknader).
Vi omtaler helt til sist i dokumentet enkelte «anbefalte» tiltak som bør sees i sammenheng og
skisserer «pakker» med et utvalg tiltak som bør vurderes spesielt, dersom departementet ikke ønsker
eller ikke har mulighet til å gå videre med alle tiltakene.
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10.1 Vurderinger knyttet til det enkelte forslag
Tallfesting av de økonomiske konsekvensene for det enkelte forslag er utfordrende i en tidlig fase og
vi vil i stor grad kun beskrive dagens situasjon eller peke på mulige konsekvenser/ områder hvor det
kan oppstå økonomiske konsekvenser. Enkelte tiltak får svært kort omtale.

10.1.1 Virkemiddel 1: Kompetansekrav
Forslagene i denne delen av dokumentet vil berøre dagens ansatte, kommende ansettelser og
sammensetningen av ansatte med ulik fagbakgrunn, som vil måtte tilpasses ved innføring av
forslaget.
Det beskrives to ulike scenarier i utredningen, andelskrav til ansatte med masterutdanning og krav til
å ha utdanning på masternivå for å utføre enkelte arbeidsoppgaver. I denne fasen av utredningen,
hvor verken tidsaspektet, andelskrav eller hvilke arbeidsoppgaver som skal berøres er klare, er det
vanskelig å peke på konsekvenser av veivalgene. Generelt kan man si at scenarier som opererer med
andeler fremfor absolutte krav vil ha mer fleksibilitet og føre til færre behov for tilpasninger og
mindre konsekvenser. Endring i sammensetningen av de ansatte er en åpenbar økonomisk og
administrativ konsekvens hvis man krever masterutdannelse eller sosionom/
barnvernspedagogutdannelse for å utføre visse/alle oppgaver i kommunalt barnevern, slik
utredningen skal se nærmere på.
Forslaget om kompetansekrav og økning av andelen faglærte i statlig barnevern
(barnevernsinstitusjoner), herunder konsekvenser av dette, har vi spilt inn til departementet
tidligere, jf. henvisning i kap 6.2, og omtales ikke nærmere her.
Krav til økt kompetanse hos barnevernledere og institusjonsledere vil medføre økonomiske og
administrative konsekvenser, men i en langt mindre skala enn om man innfører tiltak som berører
alle eller store deler av de ansatte i kommunalt og statlig barnevern. Antall barnevernledere anslås
basert på SSB-tall (2015) for interkommunale samarbeid og selvstendige barnevernstjenester til å
være om lag 280. Antall statlige og private barnevernsinstitusjoner er for tiden omlag 100 med et
tilsvarende antall institusjonsledere (avdelingsledere kommer i tillegg). Barnevernledere og
institusjonsledere har generelt et høyt utdanningsnivå sammenlignet med resten av barnevernet og
tiltak for videreutdanning for disse gruppene antas å være mer kortvarige enn tiltak som berører
store deler av de ansatte i barnevernet.
De økonomiske konsekvensene for tiltak på dette området vil avhenge av innretningen, men vil
inneholde elementer som:
-

Kostnader ved opprettelse/tilpasning av videreutdanning
Kostnader ved frikjøp av ledere for å gjennomføre masterstudium
Kostnader knyttet til økt lønn til ledere (nye og eksisterende) med gjennomført
videreutdanning

Til det første punktet kan vi nevne at de fem nye videreutdanningene i kompetansestrategien for det
kommunale barnevernet (32 studenter pr videreutdanning) har kostnader per student som er
beregnet til 40-50 000 kr i et ordinært driftsår. Oppstartskostnadene er ikke med i beregningen.
Denne typen videreutdanning (30 studiepoeng / ½ år) kan være et relevant sammenligningsgrunnlag
for videreutdanning av barnevernledere eller institusjonsledere. Dagens videreutdanningsprogram
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for barnevernsledelse opererer for øvrig med en årlig kostnad på om lag 80 000 kroner pr student.
De andre punktene er det vanskelig å beskrive på det nåværende tidspunkt. Utvikling av
videreutdanningsprogrammer vil kreve administrative ressurser i blant annet Bufdir og
departementer.
Forslaget om utredning av sakkyndiges utdanningsprogram og overføring av ansvaret for
utdanningsprogrammet og registeret for barnevernfaglige sakkyndige til Bufdir, vil ha økonomiske og
administrative konsekvenser. Forslaget inneholder konsekvenser fra flere av kategoriene som
Utredningsinstruksen nevner spesielt, både opprettelse av nye organer, klageordninger/ endret
klageadgang, endrede ansvarsforhold og endringer i kompetansebehov, som typiske administrative
konsekvenser. Overføring av ansvar for oppgaver har også økonomiske konsekvenser og en
kartlegging av utgifter vil måtte skje før en eventuell overføring. Vi legger til grunn at
Psykologforeningen ikke har noen fortrinn ved drift av et slikt register og at Bufdir eller andre aktører
kan gjennomføre en slik oppgave til samme kostnadsnivå.
Forslaget om krav til barnevernrett/barnerett for advokater i barnevernssaker vil få økonomiske og
administrative konsekvenser ved at gruppene må øke sin formelle kompetanse og ta tilleggsstudier.
Bruk av tid til tilleggsutdanning får konsekvenser for de berørte advokatenes daglige arbeid og
medfører lavere inntekter og kan i noen grad påvirke ansettelser i advokatfirmaer. Vi kjenner ikke til
hvor mange advokater uten barnevernrett/barnerett som vil berøres av en eventuell regulering på
dette området.
Forslaget om krav til kommuner om å sikre tilgang til juridisk- og psykologfaglig kompetanse har kun
en kort omtale i utredningens første del, men vil få konsekvenser for kommunenes utgifter og
fremtidige ansettelser, avhengig av hvordan forslaget avgrenses i utredningens neste del.
Økonomiske og administrative konsekvenser av forslaget om krav til faglig oppdatering hos ansatte i
barnevernet vil avhenge av avgrensningene som gjøres når det gjelder hvem som skal omfattes av
forslaget og hva slags faglig oppdatering man legger til grunn i kommende faser av utredningen.
Utgifter til frikjøp av ansatte være en sentral konsekvens av forslaget.

10.1.2 Virkemiddel 2: Masterutdanninger og andre tiltak rettet mot utdanningene
Vurdere andelskrav til mastergrad for barnevernstjenesten og institusjon
Forslaget om å innføre enten et krav - eller et andelskrav for ansatte i barnevernstjenesten - om
mastergrad for å jobbe i barnevernstjenesten er blant de mest sentrale forslagene i utredningen og
får noe mer inngående vurdering. Forslaget vil ha økonomiske konsekvenser på flere områder:
-

Kostnader ved opprettelse av masterstudium
Kostnader ved frikjøp av ansatte for å gjennomføre masterstudium
Kostnader knyttet til økt lønn til ansatte (nye og eksisterende) med mastergrad
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Opprettelse av masterstudium
Vi har ingen muligheter til å komme med annet enn overordnede betraktninger og svært forenklede
beregninger med betydelig feilmarginer når det gjelder kostnader ved opprettelse av et
masterstudium i denne fasen av utredningen. Vi har innhentet informasjon fra SSB,
Kunnskapsdepartementet og fagorganisasjonene.
Vi er gjort kjent med at det i 2017 ble utdannet 623 nye barnevernspedagoger og 880 sosionomer.
Disse utdannelsene gir imidlertid muligheten til å jobbe andre steder enn i det statlige eller
kommunale barnevernet. SSB (KOSTRA) sier at er 1655 årsverk som fylles av sosionomer og 2827
årsverk med barnevernspedagogutdannelse i kommunalt barnevern i 2017. Det er totalt 992 årsverk
som har annen utdanning på universitets- eller høyskolenivå.
Antall årsverk i kommunalt barnevern var, ifølge SSB, 6 004 i 2017. Antall årsverk hos private aktører
som tilbyr tjenester i kommunalt og statlig barnevern er ikke medregnet. Antall årsverk i Bufetat var
3687 i 2016 og oppgavene ble utført av 6361 ansatte. Vi kjenner ikke antall ansatte i kommunalt
barnevern, men det er naturlig å anta en betydelig andel deltidsstillinger også i kommunalt
barnevern.
Vi har videre fått opplyst (Kunnskapsdepartementet) at en skole med et to-årig masterstudium (120
studiepoeng), i finansieringskategori D (den mest relevante utdanningskategorien i vår utredning)79,
for 120 elever (60 elever på hvert av de to årskullene), vil ha årlige driftsutgifter på omtrent 22 mill.
kroner. Dette skal inkludere basisbevilgning til skolen, tilskudd for produksjon av studiepoeng og
kandidater, samt statlige utgifter til stipend i Statens lånekasse. Kostnader til studielån, omgjøring til
stipend og renter er ikke med i beregningen.
Disse opplysningene tilsier at det koster nærmere 200 000 kr pr år eller i underkant av 400 000 kr for
et fullført masterstudium for én student i finansieringskategori D. Vi merker oss at dette er noe mer
enn kostnadene for de fem nye videreutdanningene i kompetansestrategien for det kommunale
barnevernet (40 - 50 000 kr pr halvår) eller dagens videreutdanningsprogram for barnevernsledelse
(80 000 kr pr år). Innholdet i disse videreutdanningene vil være ulike og det påvirker kostnadene. Vi
vil få mer informasjon om innholdet i og kostnadene for masterstudier i neste fase av utredningen.
Vi har ikke det nøyaktige antallet ansatte i kommunalt barnevern som har en masterutdanning i dag,
men det ligger mellom 350 (8 prosent av alle barnevernspedagoger og sosionomer har en
mastergrad) og 992 (antall årsverk i kommunalt barnevern som har annen utdanning på universiteteller høyskolenivå, både bachelor- og masterutdanninger).
Forslagene i utredningen legger ikke opp til at dagens ansatte må ta en mastergrad for å få fortsette
sitt arbeid. Anslag for kostnader ved endringene må likevel ta utgangspunkt i en situasjon hvor alle
ansatte i barnevernet har en utdanning på masternivå. Kostnadene ved å – på lang sikt – få et
kommunalt barnevern med utdanning på masternivå vil fordele seg over svært mange år.
Dersom dagens antall ansatte i kommunalt barnevern med sosionom og
barnvernspedagogutdannelse skal ta en mastergrad, vil et grovt og forenklet anslag på utgiftene, gitt
utdanning i finansieringskategori D, være i overkant av 1,5 milliarder kroner. Utgifter til
videreutdanning av ansatte uten slik utdanningsbakgrunn kommer i tillegg. Vi har forutsatt at årsverk
er lik ansatt i beregningen, selv om det deltidsarbeid er utbredt innenfor barnevernet. Dersom
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gjennomsnittlig stillingsbrøk er 50 prosent, og alle ansatte uavhengig av stillingsbrøk skal ha
masterutdanning, vil utgiftene doble seg. Utgiftene til masterutdanning i barnevernet og
utgiftsutviklingen over tid vil avhenge av forhold som antall nyansettelser i barnevernet, kostnadene
for masterstudiet og antall sosionomer og barnevernspedagoger som velger et slikt studieløp selv om
varigheten øker med to år.
I tillegg kommer tilsvarende utgifter for statlig barnevern. Siste publisering av SSB-statistikken for
statlig barnevern (StatRes 2012) viser at det var 1533 barnevernspedagoger og sosionomer i statlig
barnevern. Et grovt og forenklet anslag for utgiftene til masterstudier for disse gruppene i statlig
barnevern, gitt samme forutsetninger som i kommunalt barnevern, vil være drøyt 600 mill. kroner.
Kostnadene ved å – på lang sikt – få et statlig barnevern med utdanning på masternivå vil fordele seg
over svært mange år.

Frikjøp av ansatte
Innføring av et krav om mastergrad for alle, eller deler av, de ansatte i kommunalt og statlig
barnevern vil kreve et opplegg knyttet til videreutdanning for dagens ansatte. Permisjon med lønn på
fulltid eller frikjøp av ansatte på annet vis er realistiske løsninger. Frikjøp for videreutdanning vil ikke
være en varig merkostnad, slik som for eksempel økt lønn til ansatte med mastergrad, men vil kunne
gjennomføres innenfor en angitt periode.
Mulig utgiftselementer vil kunne være:
-

-

Utgifter til vikarer som utfører oppgavene til ansatte som tar mastergrad
Utgifter knyttet til ineffektiv drift ved opplæring av nyansatte vikarer, administrasjon
knyttet til å fylle opp vaktlister, mulige ulemper knyttet til flere ekstravakter og flere små
stillingsbrøker.
Utgifter til reiser og studiemateriell for de ansatte som tar mastergrad

Vi gjør oppmerksom på at det allerede i dag eksisterer en tilskuddsordning til videreutdanning i
barnevernet som dekker blant annet reiseutgifter og vikarutgifter. Tall fra Bufdir viser at ansatte i
kommunalt barnevern fikk støtte til videreutdanning for 17 mill. kroner i 2018.

Økt lønn til ansatte med mastergrad
Vi har hentet inn tall fra KS om lønnsnivået for ansatte i kommunalt barnevern med ulik ansiennitet
og henholdsvis lavere grads – og høyere grads utdannelse innenfor barnevern. Vi har beregnet
gjennomsnittlig lønn for disse to kategoriene, korrigert for ansiennitet. Våre beregninger viser at
ansatte med høyere grads utdannelse har en gjennomsnittlig årslønn på 573 000 kroner, eller fra
kommunenes synsvinkel, 774 000 kroner inkludert kostnader til pensjon og arbeidsgiveravgift.
Ansatte med lavere grads utdannelse har en gjennomsnittlig årslønn på 508 000 kroner eller 686 000
kroner inkludert kostnader til pensjon og arbeidsgiveravgift.
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Hvis man antar at alle årsverk i yrkesgruppene sosionom og barnevernspedagog i kommunalt
barnevern går fra lavere grads utdanning til høyere grads utdanning, vil et svært forenklet anslag på
de økte, årlige kommunale lønnsutgiftene bli om lag 4 000 årsverk ganget med 88 000 (774 000 - 686
000) kroner, dvs. 350 mill. kroner. Dersom alle gjenstående årsverk i kommunalt barnevern skal ta en
masterutdannelse vil utgiftene øke ytterligere. Dette er som nevnt utgifter som vil oppstå over et
svært langt tidsrom, jf. at det i utredningen ikke legges opp til krav til dagens ansatte om mastergrad
for å fortsette i sin stilling.
Vi har foreløpig ikke gjort tilsvarende beregninger for statlig barnevern. Det er naturlig å anta at
effektene blir noe mindre i statlig barnevern, jf. at det er flest årsverk i kommunalt barnevern.

10.1.3 Virkemiddel 3: Autorisasjonsordning
Utredningsinstruksen nevner blant annet følgende forhold som sentrale i vurderingen av
administrative konsekvenser:
- Tiltaket har innvirkning på dagens ansvarsforhold
- Tiltaket medfører at nye organer må opprettes
- Tiltaket gir behov for endringer knyttet til klageordninger og klageadgang
Innføring av en autorisasjonsordning vil påvirke dagens ansvarsforhold, ettersom myndigheten for
vurdering av utenlandsk utdanning er i dag lagt til NOKUT, mens en autorisasjonsordning vil kreve at
det enten opprettes nye organer som kan godkjenne utdanning for barnevernspedagoger og
sosionomer, eller at ansvaret legges til Bufdir, Helsedirektoratet eller Arbeids- og
velferdsdirektoratet. Tiltakene gir også behov for endringer knyttet til klageordninger og
klageadgang.
Autorisasjonsordninger generelt har en del faste kostnader knyttet til seg, uavhengig av hvor mange
ordningen skal gjelde for. Dette gjelder både kostnader til et apparat med ansatte som skal motta og
behandle søknader, klagebehandling med ankemulighet, samt kostnader til lokaler og drift av IKTsystem. Ordninger som involverer alle ansatte i barnevernet vil ha større samlede kostnader
forbundet med søknadsprosess enn en ordning for kun ledere, men utfylling av søknad er en
engangshendelse.
Vi ser at man kan hente en del erfaringer fra Helsedirektoratet som i 2017 mottok 25833 søknader
om autorisasjon og lisens. Det opplyses at om lag 11 000 av disse søknadene ble automatisk
behandlet via innmeldingslister fra norske utdanningsinstitusjoner. De resterende 14 - 15 000
søknadene ble behandlet enkeltvis og individuelt. Helsedirektoratet opplyser at det er 29 stillinger
knyttet til arbeidet med autorisasjon hos dem, hovedsakelig knyttet til godkjenning av utenlandsk
utdannede. Helsetilsynet anslår sine utgifter til advarsler, begrensninger og tilbakekall av
autorisasjon til 41 mill. kroner årlig. I tillegg kommer utgifter til fylkesmannens forberedelser av
sakene. Både antall saker, andelen saker knyttet til godkjenning av utenlandske utdannede og
behovet for ansatte til autorisasjon på barnevernområdet vil være langt lavere enn for helsefeltet.
Vi gjør oppmerksom at det en risiko for å opprette stillinger som ikke kan driftes effektivt dersom det
årlige volumet saker blir for lavt. Vi kan ikke vurdere risikoen for dette på det nåværende tidspunkt.
Beregningene i teksten for hvor mange som forventes å miste autorisasjonen gir svært lave tall pr. år.
Dette innebærer at samfunnsnytten ved å ta fra en ansatt eller leder autorisasjon må vurderes som
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svært stor, for at ikke kostnadene ved ordningen skal overstige nytten. Vi har lagt til grunn at
kostnadene er forholdsvis stabile uavhengig av antallet ansatte/ledere som berøres, noe som bidrar
til at ordninger som omfatter flest mulig (for eksempel alle ansatte i barnevernet fremfor kun alle
ledere), har størst mulighet for å være samfunnsøkonomisk lønnsomme (les: kostnadssiden er rimelig
konstant, nyttesiden øker med antall saker).
Autorisasjonsordningene for henholdsvis alle ansatte i barnevernet/som utfører sosialfaglig arbeid og
for ledere må vurderes opp mot forslaget som legger opp til en «forenklet modell» uten
autorisasjonsordning (i forkant) men med muligheten til hindre noen å arbeide videre innenfor
området ved visse lovbrudd.
En forenklet løsning antas å kreve et enklere apparat både når det gjelder antall ansatte og IKT, samt
at den ikke innebærer utstedelse av autorisasjon og godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for
utenlandske søkere. Dette reduserer, isolert sett, kostnadene ved ordningen og øker sannsynligheten
for å oppnå en samfunnsøkonomisk positiv løsning.
I tillegg er det relevant i den politiske debatten hvorvidt endringene medfører økt antall
administrative årsverk i offentlig sektor. Tiltaket vil medføre behov for nyansettelser i offentlig
sektor.
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11.0 Modeller for videre utredning
Som nevnt innledningsvis er kompetansekrav, masterutdanning og autorisasjon nært knyttet til
hverandre og bør ses i sammenheng. I utgangspunktet ønsker direktoratet å utrede forslagene slik vi
har redegjort for i dette notatet. Dersom det likevel er behov for å prioritere ytterligere mellom
forslagene på nåværende tidspunkt, har vi i figuren nedenfor gruppert ulike innretninger av de tre
virkemidlene i tre modeller. I tillegg skisserer vi dagens modell for kvalifisering til arbeid i
barnevernet. Det er viktig å understreke at de fleste av tiltakene kan kombineres og det derfor er
langt flere mulige modeller enn de som er skissert her.
Modell 1 er tiltakene vi vil prioritere for videre utredning. Vi tror dette er forslagene som i størst grad
vil kunne bidra til en kompetanseheving i barnevernet. Modellen innebærer en utredning av to ulike
innretninger av krav for relevant mastergrad for ansatte i både statlig og kommunalt barnevern, samt
et økt andelskrav til faglærte i institusjon og et andelskrav til barnevernspedagoger og sosionomer i
kommunalt barnevern. Videre inneholder den en utredning av særskilte krav til ledere, enten i form
av mastergrad eller videreutdanning. Når det gjelder innretning på masterutdanning ønsker vi å
utrede både femårig integrert og 3+2. Vi vil prioritere utredning av en autorisasjonsordning som
særlig retter seg mot barnevernet, enten for barnevernspedagoger og sosionomer, eller en forenklet
ordning for samtlige ansatte. Vi ønsker å utrede krav om videreutdanning for nåværende ansatte
som et ledd i å implementere kompetansekrav knyttet til masterutdanning.
I de tilfellene der vi i modell 1 ønsker å utrede ulike innretninger av samme tiltak, prioriterer vi i
modell 2 innretningene vi på nåværende tidspunkt vurderer vil ha færrest økonomiske og
administrative konsekvenser. Disse tiltakene vurderer vi med andre ord at vil være enklere å
implementere. I denne modellen utreder vi andelskrav til barnevernspedagoger og sosionomer i
kommunalt barnevern, andel med relevant mastergrad i statlig og kommunalt barnevern, økt
andelskrav til faglærte i institusjon og krav om videreutdanning for barnevernsleder eller
institusjonsleder. Vi går videre med en 3+2 modell for masterutdanninger og en forenklet ordning for
samtlige ansatte i stedet for en autorisasjonsordning for enkelte yrkesgrupper. Vi utreder krav om
videreutdanning for nåværende ansatte.
Modell 3 inkluderer forslagene direktoratet ønsker å utrede videre dersom det ikke er behov for en
prioritering. Dette er direktoratets anbefaling til videre utredning.
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Figur 1: Modeller for videre utredning
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Nasjonal eksamen i juss
for barnevernet
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Autorisasjon

Ja, men enten som:
-Sosionom eller
barnevernspedagog
- Sosionom eller
barnevernspedagog i
barnevernet
- En universell,
forenklet ordning for
ansatte i barnevernet

En universell, forenklet
ordning for ansatte i
barnevernet

Ja, men enten som:
-Sosionom eller
barnevernspedagog
- Sosionom eller
barnevernspedagog i
barnevernet
- En universell, forenklet
ordning for ansatte i
barnevernet

Overgangsordning

Krav om gjennomført
videreutdanning

Krav om gjennomført
videreutdanning

Krav om gjennomført
videreutdanning

Nei, ikke med
mindre
helsepersonell
ansatt i tjenesten
yter helsehjelp
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