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Hensikt med saken

• Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har sendt utkast til retningslinje 
for vurdering av samværsordning ved omsorgsovertakelse til offentlig høring. 

• Bufdir ønsker særlig tilbakemeldinger på om innholdet i retningslinjen er tydelig og 
forståelig formulert, og om det vil være til praktisk hjelp i barnevernstjenestens 
arbeid.

• I tillegg ønsker rådmannen å sikre at politisk nivå er godt orientert om de 
endringene som nå kommer i forbindelse med barnevernsreformen.



Fakta:

• Stortinget fattet i juni 2021 vedtak om ny barnevernslov.

• Barns rettigheter styrkes og samværsreglene endres i tråd med føringer fra 
Høyesterett og den europeiske menneskerettsdomstolen, EMD. 

• Barnevernsreformen vil gi kommunene et større ansvar for barnevernet, både 
faglig og økonomisk.

• Kommunenes egenandeler til statlige barnevernstiltak vil øke, herunder 
utgiftene til plassering av barn utenfor hjemmet.

• Krav om årlig rapportering om barnevernet til kommunestyret

• Sentrale stikkord er kompetansekrav, mer forebygging, økte krav til 
dokumentasjon og begrunnelser, og mer styring og ledelse lokalt.



Rådmannens vurdering

• Barnevernstjenesten får med retningslinjen et godt hjelpemiddel i arbeidet med å 
innhente, vurdere og foreslå en samværsordning ved omsorgsovertagelse.

• Retningslinjen oppleves som tydelig og gir barneverntjenesten konkrete 
anbefalinger som er viktig i vurderingen av samvær – og viser i tillegg hvordan 
arbeidet kan gjennomføres i praksis. Retningslinjen oppleves som brukervennlig i 
digital utgave.



Rådmannens forslag til vedtak:

• Drammen kommune støtter utkast til retningslinje for vurdering av 
samværsordning ved omsorgsovertagelse – uten merknader



Høring – forslag til retningslinje for 
utredning av omsorgssituasjonen for 

barn 0-6 år
Orienteringssak

Ungdomsrådet 24.02.22



Hensikt med saken

• Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) sender forslag til retningslinje for 
utredning av omsorgssituasjon for barn 0-6 år på offentlig høring. 

• Bufdir ønsker særlig tilbakemeldinger på om innholdet i retningslinjen er tydelig og 
forståelig formulert, og om det vil være til praktisk hjelp i barnevernstjenestens 
arbeid. 

• I tillegg ønsker rådmannen å sikre at politisk nivå er godt orientert om de 
endringene som nå kommer i forbindelse med barnevernsreformen.



Fakta:

• Stortinget fattet i juni 2021 vedtak om ny barnevernslov.

• Fra 1. januar 2022 skal kommunen fremme gode oppvekstvilkår gjennom tiltak for å 
forebygge at barn og unge utsettes for omsorgssvikt eller utvikler atferdsvansker. 

• Kommunen skal sørge for å samordne sitt tjenestetilbud til barn og familier. 

• Kommunestyret skal også selv vedta en plan for det forebyggende arbeidet.

• Kommunestyrets ansvar for barnevernsoppgaver styrkes

• Hovedformålet med endringen er å understreke og styrke kommuneledelsens 
ansvar for den overordnede styringen av barnevernstjenesten. 

• Videre presiseres det at barnevernstjenestens ansvar er å gi hjelp, omsorg og 
beskyttelse når det er nødvendig på grunn av barnets omsorgssituasjon eller atferd.



Rådmannens vurdering

• Innholdet i retningslinjen er tydelig og forståelig formulert, og vil være et 
praktisk hjelpemiddel i arbeidshverdagen. Retningslinjen oppleves som 
brukervennlig i digital utgave. Det at retningslinjen også vektlegger hva som 
ligger som kunnskapsgrunnlag og juridiske føringer, styrker arbeidet



Rådmannens forslag til vedtak:

• Drammen kommune støtter utkast til retningslinje for utredning av 
omsorgssituasjonen for barn 0-6 år – uten merknader




