
Ny barnevernsreform 2022
- Større ansvar til kommunene for barnevern

Ungdomsrådet 8. oktober 2020

Hovedutvalg for oppvekst og utdanning 13. 
oktober  2020



Målene med reformen

Styrke kommunens muligheter og insentiver til tidlig innsats og forebygging 

Bedre tilpasset hjelp

God rettsikkerhet

Mer effektiv ressursbruk og oppgaveløsing



Roller og ansvar

➢Barne- og familiedepartementet har det overordnede ansvaret for reformen 
(departementet)

➢BUFDIR (direktoratet) har ansvar for
➢Formidle informasjon om reformen
➢Tydeliggjøre de statlige tiltakene
➢Utarbeide veiledere, faglig anbefalinger og retningslinjer

➢Fylkesmannen har ansvar for å
➢Være bindeledd mellom BUFDIR og kommunene
➢Gi råd og veiledning til kommunene
➢Tilrettelegge for samarbeid mellom kommuner
➢Føre tilsyn med kommunen



Mer ansvar til kommunen 

➢Endring i finansieringsordninger
➢ refusjonsordningen for fosterhjem avvikles

➢økt finansieringsansvar ved bruk av statlige tiltak

➢Helhetlig ansvar for oppfølging og veiledning av fosterhjem 



Tydeligere statlige tilbud:

➢Fortsatt bistandsplikt for fosterhjem, institusjon og akuttiltak

➢BUFETAT skal ha tilbud om:
➢Utredninger av omsorgssituasjon for sped- og småbarn

➢Enkelte spesialiserte hjelpetiltak

➢Spesialiserte fosterhjem

Her er det BUFETAT som avgjør om det skal gis tilbud



Økonomiske rammebetingelser

➢Økt finansieringsansvar skal kompenseres gjennom en økning i 
rammetilskuddet
➢Kompensasjonen blir fordelt med utgangspunkt i kostnadsnøklene i inntektssystemet

➢Vil dermed ikke ta særlige hensyn til historiske tall som antall barn plassert, barn i 
barnevern osv utover det som fremgår av de alminnelige kostnadsnøklene

➢Hovedlinjene vil bli presentert i kommuneproppen for 2022.  Legges fram våren 2021.  
Bevillingsendringer fremmes i statsbudsjettet for 2022

➢Satsene for de kommunale egenandelene for bruk av statlige tiltak vil 
fastsettes i forbindelse med statsbudsjettet 2022



Viktige forutsetninger for å lykkes med 
reformen

➢God ledelse og styring i kommunene

➢Samarbeid på tvers i kommunen og mellom kommuner

➢Utvikle gode og virksomme hjelpetiltak

➢Kompetanseutvikling
➢Fosterhjemsområdet: nettverksarbeid,  familieråd, slekt og nettverk

➢Forebyggende arbeid



Lovfestet krav om tilstandsrapportering –
fra 1.1.21

➢Skal styrke kommunens overordnede styring med kommunens 
barnevernstjeneste

➢Utarbeides med utgangspunkt i den informasjon som er tilgjengelig gjennom 
eksisterende digitale løsninger og statistikk på kommune- og tjenestenivå

➢Bufdir har utarbeidet en nettbasert veileder som skal være til hjelp for 
kommunene ved rapporteringer til kommunestyret



Hvordan er status i kommunene?

• Alle Viken-kommunene ble invitert til å besvare en undersøkelse i slutten av 
august.

• Her en et utvalg av spørsmål og svar:














