
Barnevernreform -/oppvekstreform
– det angår oss alle

Ny lov om barnevern – 1.1.22

Hovedutvalg for oppvekst og utdanning, 24.11.21



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 skal styrke 
kommunenes forebyggende arbeid 
og tidlig innsats

• Kommunene tilrettelegger for 
tverrfaglig samhandling mellom 
ulike kommunale tjenester og nivåer



Dokumentene i styrings- og utviklingsmodellen



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



Temaplan i hovedutvalget

• Kvalitet og innhold i tjenester knyttet til oppvekst og læringsløp



Hvilke forberedelser er gjort på tvers av 
programområder så langt – et utvalg

• Etablering tverrfaglige strukturer som er bærekraftige på systemnivå
• Etablert en prosjektgruppe på tvers av programområder og stabsmiljøer med 

mandat BARNEVERNREFORM/OPPVEKSTREFORM
• Tverrfaglig utviklingsarbeid mellom avdeling for spesialpedagogisk hjelp i 

barnehagene og PP-tjenesten
• 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
• Etablering av FACT UNG team (tverrfaglig behandlingsteam)



Begrep og eksempler

• Avdekke hjelpebehov og sette inn rett tiltak så tidlig som mulig

• Sikre tidlig, helhetlig og koordinert innsats i samarbeid med mottakere av 
tjenestene

Helsefremming
Inkluderende 

miljø

Forebygging
#psyktnormalt

Reparasjon/
terapi



Barnevernreform – Oppvekstreform 

Oppvekstreform – styrke 
grunntjenestene 

Utviklings-
arbeid i 

barnevernet 

Helhetlig ansvar 
for fosterhjems-

oppfølging 



Ansvarsoverføring: Fra det statlige barnevernet 
til det kommunale barnevernet

• Kommunen får et helhetlig ansvar 
for oppfølging og veiledning av 
fosterhjemmene

• Økt finansieringsansvar for 
barneverntiltak

• Hvordan skal tilbudet fra Drammen 
barnevern se ut fra 01.01.2022?



Forberedelser

• Dialogmøter med Statsforvalter

• Tjenestestøtteprogram 

• Læringsnettverk 

• Videreutdanninger

• Kompetanseplaner

• Organisering:

• I forbindelse med 
kommunesammenslåingen 01.01.20 
ble det organisert en samlet avdeling 
for oppgavene knyttet til oppfølging 
av barn under omsorg og ettervern

• I dag har vi organisert 3 
familieveiledere inn i 
fosterhjemsavdelingen 



Veiledningsarbeidet/oppfølgingen er 
sammensatt og ressurskrevende

• Det har blitt jobbet frem en 
grunnpakke 
• Generell opplæring og veiledning

• Individuell tilpasset 

• Avdelingen har gjennomført flere 
piloteringer knyttet til veiledning 

• Det etableres eget veiledningstilbud 
med tematikk knyttet til fosterhjem 
og ungdom (fra ca 12 år og 
oppover): 



Barneverntjenesten merker en endring i 
norsk rettsbehandling av barnevernssaker

• Dommene mot Norge i EMD og 
senere dommer i Høyesterett har 
endret barnevernets praksis hva 
gjelder særlig samvær mellom barn 
og deres foreldre etter 
omsorgsovertakelse

• Utredning, kartlegging, systematikk 
og dokumentasjon i arbeidet blir 
svært viktig også fremover



Plassering i familie og nettverk  

• Læringsnettverk med Asker kommune 
• Vi har fått innvilget 800 000,- fra 

Statsforvalteren 

• 5 hovedmål: 

• Kunnskapsbaserte prosesser og verktøy for 
rekruttering av fosterhjem i familie og nettverk

• Kunnskapsbaserte prosesser og verktøy for 
godkjenning av fosterhjem i familie og nettverk

• Kunnskapsbaserte prosesser og verktøy for 
opplæring og veiledning av fosterhjem i familie 
og nettverk

• Kunnskapsbaserte prosesser og verktøy for 
øvrige forsterkningstiltak og når de ulike bør 
benyttes (besøkshjem/støttekontakt/ 
terapeutiske tiltak m.m.) 

• Pilotprosjekt hvor utviklede prosesser og 
verktøy prøves ut, evalueres og eventuelt 
justeres 



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) 



Forebyggende tiltak (ikke vedtak) 

• Informasjon om barnevernet 

• Forelesinger (USN)

• Samarbeid med Drammen voksenopplæring  

• Dialogbasert inntak – BUP

• SLT ( Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak)

• TFG (tidlig forebyggende gruppe; barnevern, politi og uteteam)

• Tidlig forebygger (barnevernsansatt lokalisert hos politiet)

• Ungdomstorg

• Blåmandag (aktivitetsgruppe for ungdom)

• Tverrfaglig samarbeid/sonesamarbeid (Arena samarbeid)

• Gruppeveiledning uten vedtak 

• PMTO veiledning

• Barnevernfaglig kompetanse i barnehage/skole



Barnevernfaglig kompetanse i 
grunntjenestene

• Grunntjenestene har uttrykt behov for 
systematisk støtte i forhold til utsatte 
barn slik at de kan stå sterkere rustet til 
å bistå disse barna. 

• Dette kan for eksempel gjelde 
vanskelige samtaler med barn og/eller 
foreldre, og til vurderingene av hva 
barnet har behov for og om 
barneverntjenesten er rette instans 

• Mange benytter seg av konsultasjon og 
veiledning fra Mottak/barnevernvakt 

• Innenfor egen ramme vil 2 
stillingshjemler benyttes for å styrke 
grunntjenestene med barnevernfaglig 
kompetanse for å løse oppgaver på 
lavest mulig nivå

• Vi har mange ansatte med lang og bred 
erfaring og kompetanse, og vil utnytte 
stordriftsfordelene i et nybrottsarbeid 
for å nå felles mål 



MÅL Oppgaver

• Barnevernfaglig kompetanse til grunntjenestene 
for å bidra til tidlig innsats

• Riktig hjelp til riktig tid der barn bor
• Løse flest mulig utfordringer på lavest mulig nivå 

(grunntjenestene)

• Riktig terskel på meldinger og dermed færre 
henlagte undersøkelser

• Redusere mørketall

• Kommuneovergripende: Støtte barnehager 
og barneskoler i å løse utfordringer gjennom 
rådgivning og veiledning. Dette skal utformes som 
en utvidelse av veiledningen mottak allerede gjør 
i konsultasjonstelefoner og være mer konkret 
og hands-on. Tilgjengelighet og tilstedeværelse vil 
være viktig.

• Styrke kompetanse om barnevern og samtidig ha 
barnevernfaglig kompetanse i barnehager og 
barneskoler

• Tett kontakt/samarbeid med ansatte i bhg/skolen 
og med helsesykepleiere/sosialfaglig medarbeidere

• Formidle kontakt til andre instanser/frivillighet

• Gjøre barneverntjenesten kjent og gi informasjon 
til samarbeidspartnere (i samarbeid med mottak). 
Gjennom dette gjennomføre barne- og 
voksenopplæring om barnevern



– et tilbakeblikk
Tverrfaglig samarbeid i programområder 01, 02,03,09

8. oktober 2020



Hva forstår vi med tverrfaglig samarbeid? 
Oppsummering fra gruppene. 

Dette bildet av Ukjent forfatter er lisensiert under CC BY-SA

Hvordan vil du beskrive kjennetegn på et velfungerende tverrfaglig samarbeid?
Drøft innad i gruppa – og skriv inn gruppas innspill i rubrikkene under:

Hva er det? Hvorfor har vi det? Hvordan gjør vi det?

 Samarbeid og samhandling på tvers av 

fagfelt og område, som jobber sammen 

med like utfordringer og mot et felles mål. 

 Brukeren og barnas beste i fokus: Gode 

helhetlige løsninger for barna og bedre 

tjenester for brukerne. 

 Ha tilgang på og dele kompetanse, ha 

kjennskap til og respekt for andres 

fagområder, kompetanse og mandat. 

Anerkjenne hverandres profesjon. Bygge 

fagmiljø. Samskaping.

 Helhetlig satsing på systemnivå. Helhetlig 

fokus på individnivå. Felles målsetting, 

felles løsninger, god kommunikasjon 

mellom fagområder. Tenke nytt og ha kort 

vei mellom profesjonene.

• Bli kjent med hverandres kompetanse og 
utnytte kompetansen til det beste for 
brukerne og tjenestene som skal leveres. 

• Fremme kompetanseutvikling og 
koordinere tjenestene på tvers av 
områdene. 

• En dør inn for brukerne og se helhetlig på 
behov. 

• Dele erfaringer, effektivisere og finne gode 
løsninger. 

• Økt forståelse mellom områdene og felles 
språk. 

• Godt koordinert tilbud, rød tråd i arbeidet 
og sikre overganger for brukerne. 

• Fornuftig ressursbruk, trygg og god hjelp 
fra riktig instans til riktig tid. 

• Munne ut i konkrete tiltak. 

• Struktur, rutine og modell for samarbeid.  
• Målrettet.
• Individnivå og systemnivå. 
• Se på behov. Barnet i sentrum. 
• Fastsatte, regelmessige møter. 
• Avklare mandat, roller og forventninger. 
• Gode rutiner for samtykker. 
• Faste møtepunkter, sonevis og samle alle 

for felles forankring. 
• Bygge relasjoner og kjennskap til 

hverandre. 
• Transparent og god deling av informasjon.
• Plattform for samarbeidet. Digitale 

løsninger. 
• Hvem skal samarbeide med hvem? 
• Avklare begreper: soner / kommunedel

Dette bildet av Ukjent forfatter er lisensiert under CC BY-SA-NC

http://www.flickr.com/photos/lumaxart/2137737248/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://www.themichaelteaching.com/product/1-hour-consultation-110/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


Hvordan skal vi lykkes med å jobbe tverrfaglig?
Hvilke råd vil du gi til kommunalsjefene ?- oppsummert

Dette bildet av Ukjent forfatter er lisensiert under CC BY-SA

Dette bildet av Ukjent forfatter er lisensiert under CC BY-SA-NC

Dette bildet av Ukjent forfatter er lisensiert under CC BY-NC-ND

Strukturer for samarbeid

Langsiktig helhetlig plan -med klart definert verdigrunnlag, mandat, ansvar, roller og målsetninger

Tverrfaglige møteplasser -satt i system

Relevant informasjon – lett tilgjengelig- hva skjer hvor, hvem har ansvar for hva?

Tydelig plan på «temaer som brenner» - fange opp barn som faller mellom stoler.

Digital tiltakskatalog

Tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne må med

Kultur for samarbeid

Brukerfokusert samarbeid på tvers av fag

Kompetanseutvikling for samarbeid

Tverrfaglig kunnskapsutvikling som sørger for at kompetansen er nærmest brukeren – og tilgjengelig for 

«hele» kommunen

Oppdatert kunnskapsutvikling – i tråd med nasjonale føringer

-i sonen/kommunedelen:
Strukturer for samarbeid

-felles verdigrunnlag og felles fokus

-felles system for tverrfaglig samhandling

-tverrfaglig møtestruktur som sikrer utvikling

-sikre overganger og danne nettverk

-koordinere ansvar

-tydelig rolle og ansvarsbeskrivelse

-fange opp og følge opp ut fra definerte behov i egen kommunedel

Kultur for samarbeid

-bygge relasjoner på tvers av virksomhet og fag

-respekt, tillit, likeverd, framsnakking

-kontinuerlig arbeid

Kompetanseutvikling for samarbeid

-kunnskapsdeling-lærende nettverk som sikrer dobbeltkretslæring

-faste møteplasser for å drøfte utfordringer på systemnivå

I egen virksomhet
Strukturer for samarbeid
-ledelse som sikrer tverrfaglig samhandling
-vi vet hvilken kompetanse som finnes i kommunens virksomheter
- vi vet hvem vi kan kontakte for å få støtte
-vi vet hvem som har ansvar for hva
-vi vet hva som er våre ulike mandat
Kultur for samarbeid
Virksomheten arbeider ut fra et felles verdisyn.
Dialogbasert
Delingskultur
Tydelige forventninger til alle samarbeidsparter
Tett på og løsningsorientert
Kollektivt ansvar – barnets beste
Klarhet i hvordan jobbe når samarbeidet blir utfordrende
Feiring av seiere – helt ut til ansatte.
Kompetanseutvikling for samarbeid
Tverrfaglig kompetanseutvikling
Veiledning satt i system

-i møte med barnet:
Barnet har en trygg relasjon med faste voksenpersoner som undrer seg sammen med 

barnet, tør å snakke om det som er vanskelig. Personen taler barnets sak, slik at barnet 

opplever reell medvirkning, trygghet og støtte. 

Barnet deltar i møter som omhandler barnets sak – og det benyttes en tydelig metodikk for 

å sikre reell medvirkning.

I møte med barnet har vi et aktivt tverrfaglig samarbeid slik at kompetansen befinner seg 

nærmest barnet, og vi i støtteapparatet spiller hverandre gode. 

Tidlig samtykke så vi kan komme tidlig inn med målrettede tverrfaglige forebyggingstiltak.

Anerkjenne barnet som «heldøgnsmenneske» - hvor familie, nærmiljø og fritid har en 
sentral rolle

http://www.flickr.com/photos/lumaxart/2137737248/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://www.themichaelteaching.com/product/1-hour-consultation-110/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://news.schoolsdo.org/2017/02/mistakes-we-make-are-often-our-best-teachers/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


Resultat: 
Modell for systemisk tverrfaglig samarbeid



Oppvekstreformen – «god oppvekst og 
godt liv» 

• Psykisk helse og rus – voksne/sosiale 
tjenester - NAV

• Skole/barnehage/voksenopplæring

• Forebyggende tjenester

• Kultur, idrett og frivillighet

• Mennesker med nedsatt funksjonsevne 

• Kompetansesenteret

• Stabsmiljøene

• SLT-koordinator

• Digitale agenter

• Politi

• Lag, foreninger, frivillige organisasjoner

• Spesialisthelsetjenesten – Vestre Viken

• Fastlegene



Tverrfaglige bærekraftige 
samhandlingsarenaer – arena 1
• FORMÅL:

• Identifisere områder på SYSTEMNIVÅ som krever samhandling for å utnytte kompetanse og ressurser på best mulige måte for mottakere av 
tjenestene

• Praktisere tverrfaglig samhandling på tvers av egne programområder

• Initiere systemrettede oppgaver som gir forutsigbarhet, styrker og letter det tverrfaglige samarbeidet

Deltakere: 

• Arbeid og livsmestring

• Skole/barnehage

• Forebyggende tjenester

• Kultur, idrett og frivillighet

• Mennesker med nedsatt funksjonsevne 

• Kompetansesenteret

• Stabsmiljøene

• SLT-koordinator

• Digitale agenter



Tverrfaglige bærekraftige 
samhandlingsarenaer – arena 2
• FORMÅL

• Arena 2 har et overordnet tverrfaglig ansvar for å identifisere, planlegge, initiere og evaluere områder som skal gi barn, unge og deres 
familier best mulig levekår.

• Medlemmene i Arena 2 representerer sitt programområde.

• Rektor barneskole – P01

• Rektor ungdomsskole – P01

• Virksomhetsleder barnehage – P01

• Virksomhetsleder PPT – P03

• Virksomhetsleder barnevern – P03

• Virksomhetsleder helsefremmende tjenester 0-100 – P03

• SLT-koordinator – P03

• Virksomhetsleder mennesker med nedsatt funksjonsevne – P05

• Virksomhetsleder for tjenestetildeling og koordinerende enhet - P06?

• Virksomhetsleder psykisk helse- og rusarbeid – P07

• Virksomhetsleder knutepunkt Strømsø – P08

• Virksomhetsleder NAV – P08

• Virksomhetsleder Ny start – P08

• Virksomhetsleder Arrangement og Aktiv fritid – P09

• Virksomhetsleder Kulturskole og ung kultur – P09



Tverrfaglige bærekraftige 
samhandlingsarenaer – arena 3

• FORMÅL
• et systemisk tverrfaglig ansvar for å bidra til  godt helsefremmende og forebyggende arbeid blant barn, unge og 

deres familier.

• Skolene har organisert seg i 10 soner

• Medlemmer satt sammen av representanter fra ulike programområder – kjernen

• Avhengig av temaene som er på dagsorden innkalles flere

• Arena 4 -



Prosjektgruppe etablert med følgende 
oppdrag:
• Utarbeide prosjektskisse - Foreslå delprosjekter som støtter opp om målsettingene i 

barnevernreformen 

• Utarbeide en prosjektplan med blant annet fremdriftsplan for innføring, implementering og 
operasjonalisering/institusjonalisering av reformen

1. Sikre at plan for å forebygge omsorgssvikt og atferdsproblemer utarbeides 

2. Identifisere tiltak/metoder som er forskningsbasert og dokumentert virkningsfulle

3. Utarbeide, samle og tilgjengeliggjøre kunnskap om oppvekstreformen

4. Utarbeide forslag til mål og målemetoder som kan vise om kommunen nærmer seg målet i 
barnevernreformen – inngå som en del av prosjektplanen

5. Utarbeide et forslag til kompetansehevingsprogram som støtter intensjonene i 
oppvekstreformen




