Endret finansiering
knyttet til
barnevernsreformen

Barnevernsreformen – økte utgifter for kommunene
- Kommunenes utgifter øker med anslagsvis 2,1 milliarder kroner – blant
annet som følge av økte egenandeler for statlige tiltak og bortfall av
refusjoner for fosterhjem. For 2022 anslås kommunenes merutgifter å bli
om lag 1,6 milliarder kroner, da det ikke skal betales ny egenandel for en
del tiltak iverksatt i 2021.
 Prisen for statlige institusjonsplasseringer vil øke med 120% - fra 76 900 til 170 000 kroner per
måned, mens egenandelen på spesialiserte fosterhjem og beredskapshjem vil øke med 135%.

- Øremerket tilskudd til stillinger i barnevernet innlemmes fra 2022 i
rammetilskuddet med 820 millioner kroner

Kompenseres gjennom rammetilskuddet
- Kommunenes merbelastning kompenseres gjennom økt rammetilskudd, med
fordeling etter delkostnadsnøkkelen for barnevern
- For at kompensasjonen til den enkelte kommune ikke skal avvike for mye fra de
faktiske merutgiftene legges det opp til en overgangsperiode på to år (2022 og
2023), der den ene halvdelen fordeles særskilt basert på faktisk tiltaksbruk i
2020 mens den andre halvdelen innlemmes i delkostnadsnøkkelen for
barnevern*
* Delkostnadsnøkkelen for barnevern 2021 omfatter følgende kriterier
Innbyggere 0 22 år
Barn 0-15 år med enslig forsørger
Lavinntektskriteriet

0,3301 vekt
0,4122 vekt
0,2577 vekt

Økonomiske virkninger for Drammen kommune
Foreløpige beregninger fra KS fra juni viser at viser at Drammen kommune vil få til sammen 58,6 millioner kroner i økt
rammetilskudd i 2022 vil dekke økte kostnader og inntektsbortfall som følge av reformen.

Tabellen nedenfor viser at bortfall av øremerket tilskudd og refusjoner samt økte egenandeler basert på dagens
plasseringer utgjør 57,3 millioner kroner, slik at Drammen kommuner ut med en liten pluss på bunnlinjen.

Totalsum økt tilskudd beregnet av KS:

58 600 000

Bortfall tilskudd til øremerkede stillinger

14 500 000

Bortfall refusjon fosterhjem

15 700 000

Økt egenandel institusjon

20 109 600

Økt egenandel spesialiserte fosterhjem
Sum

7 027 200
57 336 800

