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Et godt sted å leve – nær, inkluderende og 
nytenkende

• God oppvekst og godt liv

• Klima- og miljøvennlig utvikling

• Omstillingsdyktig næringsliv

• Attraktive byer og tettsteder

• Mangfold og inkludering

• Deltakende innbyggere



• GOD OPPVEKST OG GODT LIV

«det er derfor viktig med tidlig og samordnet innsats 
for å sikre mest mulig effektiv bruk av kommunens 
ressurser»

• Hovedmål:

• Drammen har gode tjenester 
og aktiviteter for alle 
gjennom hele livet



• MANGFOLD OG INKLUDERING
«I Drammen kommune er det viktig å forebygge 
utenforskap og legge til rette for at alle kan ta del i 
fellesskapet. For å utjevne levekårsforskjeller og 
fremme inkluderingen er det viktig å avskaffe 
barnefattigdommen og integrere alle i 
lokalsamfunnet»

• Hovedmål:
• Drammen har et mangfoldig 

mulighetssamfunn, hvor alle 
innbyggere deltar i fellesskapet og 
opplever mestring



DELTAKENDE INNBYGGERE
«Nærmiljøene skal være trygge og ha rom og arenaer 
for engasjement og deltakelse blant innbyggerne»

• Hovedmål:
• I Drammen skaper vi fremtida sammen





Laget rundt



Styrke laget rundt



Hvordan lykkes ?

• Et godt ordinært tjenestetilbud som inkluderer bredt 

• Sikre en mest mulig effektiv utnyttelse av de kommunale ressursene

• Redusere behovet for spesialordninger og særskilte tiltak

• Målrettede og effektive tiltak overfor dem som har behov for et tilbud utover 
basistjenestene.

• Levende kultur- og aktivitetstilbud – samarbeide – utfylle hverandre



Ny reform – barnevernreformen 



Fra BUFDIR:

• Bakgrunnen for å flytte mer ansvar til kommunene på barnevernsområdet, er 
kommunenes nærhet til familiene og innsikten i barnas og foreldrenes behov.  
Barnevernsreformen skal styrke kommunenes forebyggende arbeid og tidlig 
innsats.

• Reformen regulerer først og fremst barnevernet, men målene i reformen nås 
gjennom endringer i hele oppvekstsektoren i kommunene. Samlet sett er 
barnevernsreformen i realiteten en oppvekstreform, hvor kommunene 
tilrettelegger for tverrfaglig samhandling mellom ulike kommunale tjenester og 
nivåer.

• Målet er at flere utsatte barn og familier får den hjelpen de trenger på et tidlig 
tidspunkt.



Målene med
barnevernsreformen

• Flere barn skal få rett hjelp til rett tid

• Tilbudet til barn og familier skal i 
større grad tilpasses lokale forhold



Barnevernsreformen
– en oppvekstreform

• Vi kan bare nå målene i reformen 
gjennom samhandling og utvikling 
alle programområder som er i 
kontakt med barn, unge og deres 
familier



Loven som iverksettes 1.1.22

• Endringer i barnevernloven tydeliggjør kommuneledelsens ansvar for barnevernet
• Fra 1.1. 2022 endres barnevernloven § 2-1 fjerde ledd ved at det tas ut at 

barneverntjenestens leder har ansvar og oppgaver etter barnevernloven. Dette 
gjøres for å understreke og styrke kommuneledelsens – både politisk og 
administrative – ansvar for barneverntjenesten.

• Det er den øverste politiske og administrative ledelsen i kommunen som har det 
overordnede ansvaret for at kommunen oppfyller sine lovpålagte plikter.

• Kommuneledelsen, både den administrative og den politiske ledelsen, skal kunne 
etterspørre nødvendig informasjon og sette i verk tiltak for at kommunen skal 
oppfylle pliktene i loven.



Krav om plan for forebygging

Fra 1.1.2022 innføres et krav om at kommunestyret selv skal vedta en plan for kommunens 
arbeid for å forebygge omsorgssvikt og atferdsproblemer. Dette vil bidra til en overordnet 
forankring av det forebyggende tilbudet og fordelingen av kommunens ressurser til dette 
arbeidet. Det vil dessuten være et viktig verktøy for å sikre forpliktende og systematisk 
innsats for å legge til rette for helhetlige tjenester.

Planen for det forebyggende arbeidet skal inneholde en beskrivelse av: 
• overordnede mål og strategier for det helhetlige tjenestetilbudet
• hvordan ansvaret skal fordeles mellom etatene
• hvordan oppgaveløsningen skal organiseres
• hvordan ulike etater skal samarbeide

Lovbestemmelsene trer i kraft 1.1.2022. Les mer om dette i Prop. 133 L (2020-2021) pkt. 25.2. 



Lovfesting Endring av finansiering

Akutt

Kommunen får helhetlig ansvar for 
fosterhjem, inkludert ansvar for 

generell veiledning

Gradvis overføring av ansvar for 
PMTO fra Bufetat til kommunene

Ansvarsoverføring fra Bufetat til kommunene 

Før reformen Etter reformen

Kan tilby utredning av 
sped- og småbarn

Bufetat Kommunen

Ansvar for oppfølging 
av fosterhjem

Plikt til å søke etter 
fosterhjem i familie 
og nære nettverk

Økte kommunale 
egenandeler for  

tiltak

Godkjenning av 
fosterhjem i 

omsorgskommunen

Kan tilby 
kunnskapsbaserte 
(«spesialiserte») 

hjelpetiltak

Spesialiserte 
hjelpetiltak

Institusjon

Kommunen får fullt 
finansieringsansvar 

for fosterhjem 

Refusjonsordning
en oppheves

Bufetat har ansvar for 
generell veiledning av 

fosterhjem 

Bufetat er tilbyder av 
PMTO

Kan tilby spesialiserte 
fosterhjem som 

alternativ til institusjon

Spesialiserte 
fosterhjem



OPPVEKSTREFORMEN
BARNEVERNREFORMEN OPPVEKST/TILTAK UTENFOR BARNEVERNET

Er en samling av flere nasjonale satsninger
Opptrappingsplanen psykisk helse barn og 

unge
Rusreformen 

Stortingsmelding 6 - tidlig innsats 
Tverrsektoriell retningslinje for tidlig 

oppdagelse av utsatte barn og unge 2019 

NY 
BARNEVERN LOV

KVALITET ØKT FAGLIG OG 
ØKONOMISK

ansvar 

❑Biologisk prinsipp

❑Medvirkning

❑Barnet i sentrum

❑Dokumentasjon

❑ Lokal styring 
og 
rettsikkerhet

❑ Kompetanse

❑ Kvalitet på 
barnevernfagli
ge tiltak

❑ Tydelig ansvars-
fordeling

❑ Økonomi

❑ Fosterhjem

❑ OPPDAGE

❑ FOREBYGGE(ENDE) og 
HELSEFREMMENDE arbeid i kommunen 
(forebygge omsorgssvikt)

❑ HJELPE
❑ Spesialiserte tiltak
❑ Samarbeid
❑ Samtidige tiltak

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-121-s-20182019/id2652917/
https://www.rusreform.no/nyheter/2020/4/21/sprsml-og-svar-om-rusreformen?gclid=Cj0KCQjwp86EBhD7ARIsAFkgakiDn0i3fZmYrIVLrCMZqI3962zex9Hl-pZQj45iikpjxdPsKW_RTS4aAn1bEALw_wcB
https://www.regjeringen.no/contentassets/3dacd48f7c94401ebefc91549a5d08cd/no/pdfs/stm201920200006000dddpdfs.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/tidlig-oppdagelse-av-utsatte-barn-og-unge


Økonomisk intensiv om å styrke kommunens totale 
tiltaksapparat og redusere bruken av statelige (tunge) tiltak

Dagens situasjon:                                                                       Oppvekstreformen:

Plassering utenfor 
hjemmet/innleggelse

Barnevern 

Tjenester til alle og lavterskeltilbud 
(barnehager, skole, helsestasjon, 

skolehelse, familieteam, rask psykisk 
helsehjelp, læring og mestring – alle 

lavterskel tjenester) 

Utenfor 
hjemmet

Barnevern 

Tjenester til alle og lavterskeltilbud 
(barnehager, skoler, helsestasjon, skolehelse, 

familieteam, rask psykisk helse, læring og 
mestringstilbud etc) 







Oppvekstreformen – der 
omdreiningspunktet er det tverrfaglige

• Psykisk helse og rus – voksne/sosiale 
tjenester

• Skole/barnehage

• Forebyggende tjenester

• Kultur, idrett og frivillighet

• Mennesker med nedsatt funksjonsevne 

• Kompetansesenteret

• Stabsmiljøene

• SLT-koordinator

• Digitale agenter



Hvordan har P03 forberedt seg så langt

• Videreføring og videreutvikling av gode og 
kunnskapsbaserte forebyggende tiltak

• Bygge systemene for tidlig innsats i 
virksomhetene og på tvers av 
programområdene som kan hindre mer 
inngripende og dyre tiltak som 
institusjonsplasser

• Analysert kommunes eget 
forbruksmønster av statlige tjenester i dag 
og iverksatt tiltak – her ligger pengene!

• Frigjøre ressurser gjennom digitalisering



Hvordan har barnevernet forberedt seg 
spesielt
• 5 lokale undersøkelse og tiltaksavdelinger - etablering av samarbeidsstrukturer på tvers av 

virksomheter

• Bygget kompetanse og realisert effekt av stordriftsfordelene

• 3 spesialiserte avdelinger som betjener hele kommunen: 

• Fosterhjemsavdelingen – nye oppgaver og større ansvar: 
• Lovfestet plikt til å søke etter fosterhjem i slekt og nettverk
• Helhetlig ansvar for oppfølging og veiledning av fosterhjem
• Tilbakeføring av barn til biologisk familie – oppfølging og veiledning av disse
• Bygger nettverk for å sikre rekruttering av fosterhjem i barnas nærmiljø
• Veiledning og oppfølging av nye fosterhjem
• Veiledning og oppfølging av fosterfamilier
• Godkjenne fosterhjem
• Sette inn forsterkningstiltak i fosterhjemmene

• Avdelingen bygger opp kompetanse for å kunne overta statens oppgaver – jobben legges merke til ! ☺



• Familie og ungdomsavdelingen
• Fire team:

• Ettervern – ungdom over 18 år som vi har ansvar for til de fyller 25

• Sped- og småbarnsteam – familier med små barn

• 2 team med generalistkompetanse

• Mottaket
• Barnevernvakta

• Mottak av alle meldinger

• Drøftingspartner for skoler, barnehager og andre som er bekymret for et barn



Hvordan har kommunen forberedt seg på 
tvers av programområder – et utvalg

• Etablering tverrfaglige strukturer som er bærekraftige på systemnivå

• Etablert en arbeidsgruppe på tvers av programområder og stabsmiljøer med 
mandat BARNEVERNREFORM/OPPVEKSTREFORM

• Tverrfaglig utviklingsarbeid mellom avdeling for spesialpedagogisk hjelp i 
barnehagene og P03

• Tverrfaglig samarbeid om nærvær i skolen – Nærværsveileder

• Tverrfaglig samarbeid om barn og unge i aktivitet - Fritidskortet

• Tverrfaglig samarbeid om hvordan tjenester – i programområdene og på tvers 
av programområder - bedre kan kommuniseres på kommunens hjemmeside

• Initiert et prosjekt som skal nå ungdom på sosiale medier



Dagens situasjon:                                                                       Oppvekstreformen:

Plassering utenfor 
hjemmet/innleggelse

Barnevern 

Grunntjenester (barnehager, skole, 
helsestasjonstjenester, familieteam, 

lavterskel tjenester) 

Utenfor 
hjemmet

Barnevern 

Grunntjenester) barnehager, skoler, 
helsestasjonstjenester, familieteam, 

lavterskel tilbud) 





Oppvekstreformen/barnevernreformen/
folkehelse

Helsefremmende tjenester 0-100
PP-tjenesten
Barnevernet
Psykisk helse og rus
Ny start 
NAV
Mennesker med nedsatt funksjonsevne
Ung kultur
Frivilligsentralene
Skolene
Barnehagene



Folkehelse – korresponderer med oppvekstreformen –
utdrag fra loven

§ 1.Formål

Formålet med denne loven er å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder 
utjevner sosiale helseforskjeller. Folkehelsearbeidet skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode 
sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller 
lidelse.

§ 4.Kommunens ansvar for folkehelsearbeid

Kommunen skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra 
til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, bidra til utjevning av sosiale 
helseforskjeller og bidra til å beskytte befolkningen mot faktorer som kan ha negativ innvirkning på 
helsen.

§ 6.Mål og planlegging

Kommunen skal i sitt arbeid med kommuneplaner etter plan- og bygningsloven kapittel 11 fastsette 
overordnede mål og strategier for folkehelsearbeidet som er egnet til å møte de utfordringer 
kommunen står overfor med utgangspunkt i oversikten etter § 5 annet ledd.

https://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/kap11
https://lovdata.no/lov/2011-06-24-29/%C2%A75


• § 7.Folkehelsetiltak

• Kommunen skal iverksette nødvendige tiltak for å møte kommunens 
folkehelseutfordringer, jf. § 5. Dette kan blant annet omfatte tiltak knyttet til 
oppvekst- og levekårsforhold som bolig, utdanning, arbeid og inntekt, 
fysiske og sosiale miljøer, fysisk aktivitet, ernæring, skader og ulykker, 
tobakksbruk og alkohol- og annen rusmiddelbruk.

• Kommunen skal gi informasjon, råd og veiledning om hva den enkelte selv 
og befolkningen kan gjøre for å fremme helse og forebygge sykdom.

https://lovdata.no/lov/2011-06-24-29/%C2%A75


Hvordan lykkes videre?

• Jobber kunnskapsbasert – hvor er det skoen trykker – hva virker
• Folkehelseprofil
• Oppvekstprofil
• Ung-data
• Drammenstrender

• Kunnskap om ledelse av tverrprofesjonelle miljøer og tverrfaglig samarbeid (lederskolen 
Drammen kommune) 

• Aktører som både kan se helhet og detaljene – hvordan støtter dette opp under hverandre 
– synergier i lokalmiljøet

• Felles forståelse i organisasjonen i forhold til «mitt ansvar/min jobb» og «vårt ansvar/vår 
jobb»

• God samhandling til innbyggeres beste – aktørene i lokalmiljøet

• Tålmodighet, kontinuitet og utholdenhet



Hva forskning forteller

• Tidlig intervensjon virker 

• Samarbeid virker

•Relasjonsarbeid virker



Oppvekstreform – handlingsdelen 
temaplaner – ansvar på tvers


