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Lavrans Kierulf (FrP): fremmer følgende interpellasjon til kommunestyrets møte 4. mai 

 
Har kommunen en god rutine for årlig tilstandsrapportering om barnevern? 
 
Bakgrunn: 
Det har kommet endringer i barnevernloven som nå innehar et krav om at kommunestyret årlig skal 
motta en tilstandsrapportering.  Dette trådte i kraft 1. januar i år (2021). 
 
En slik tilstandsrapportering kan styrke barnevernet og gjøre at både administrasjonen og politiske 
organ får mer bevissthet rundt barnevernet. 
 
Det er veldig positivt at kommunene nå får et krav på seg til å levere en årlig tilstandsrapportering. Vi 
vet at oppfølging av barnevernet kan være vanskelig å prioritere. Men dette må tas alvorlig. 
Rapportering vil forhåpentligvis sørger for at et bedre barnevern, også i Drammen kommune. 
 
Det er viktig at rapportene hovedutvalget får fremlagt er nyttige. Det bør derfor stilles krav til 
rapportens krav og innhold, slik at ikke rapportene blir utformet på en måte som unnlater viktig 
informasjon om hvordan det ligger an med barnevernet i kommunen.  Rådmann bør kontakte de 
kommuner som ansees å være gode på rapportering, slik at våre rapporter blir så gode som mulig. Vi bør 
ha som ambisjon å være blant de aller flinkeste i landet på barnevern, og god rapportering er et godt 
verktøy for å oppnå dette. 
 
Det siste året har, på mange måter, vært et annerledes år. Mange har hjemmekontor, andre blir 
permittert eller mister jobber, og en del elever opplever mye hjemmeskole.  I slike tider er det ekstra 
risiko for utsatte og sårbare barn og unge.  Derfor er det spesielt viktig at vi har et velfungerende 
barnevern. 
 
Spørsmål til debatt: 
 
Kommunestyret ber rådmannen legge frem sak snarest mulig med utgreing om hvordan den årlige 
tilstandsrapporteringen kan gjøres best mulig. Det må også legges en plan for hvordan rapporteringen 
kan forbedres årlig. Kommunestyret ber rådmannen gi en særskilt rapportering på hvordan det har vært 
jobbet med sårbare barn (herunder også barnevern) hittil i pandemien og veien videre frem mot 
gjenåpning av samfunnet. 


