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ETABLERING AV INTERKOMMUNAL BARNEVERNTJENESTE.  

... Sett inn saksopplysninger under denne linja  

 

Vedlegg: 

1. Kommunedirektørens forslag av 25.05.20 til vertskommuneavtale: felles 

barneverntjeneste for Øyer kommune og Gausdal kommune 

 

Andre saksdokumenter (ikke utsendt): 

1.    Ny barnevernlov «Barnas beste i sentrum» 

       https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-barnevernslov/id2639061/ 

 

2. Prop. 169 L (2016-2017) Endringer i barnevernloven  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-169-l-20162017/id2568801/ 

 

3. Barnevernloven   

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-07-17-100?q=barnevern 

 

4. Operativ ledelse i barnevernet: Krav og forventinger.  

https://bibliotek.bufdir.no/BUF/101/Operativ_ledelse_i_barnevernet.pdf 

 

 

 

SAMMENDRAG: 

I denne saken legges det frem forslag om etablering av en interkommunal 

barneverntjeneste for kommunene Øyer og Gausdal med Gausdal som vertskommune. 

Formålet med å etablere et slik samarbeid er å samordne tjenesten i kommunene for å 

styrke og utvikle en robust og faglig sterk barneverntjeneste som kan rekruttere og 

beholde kvalifisert personell, og imøtekomme kravene i ny barnevernslov. Den 

interkommunale barneverntjenesten skal ha ansvaret for oppgaver etter Lov om 

barneverntjenester for begge kommuner.  

 

 

SAKSOPPLYSNINGER: 

Bakgrunn 

Prosessen i kommunene har vært i knyttet til «Barnevernløftet», et faglig nettverk i regi av KS 

Hedmark og Oppland, som viser at det vil være utfordringer i framtidens barnevernstjeneste 

det kan være smart å stå sammen om. Stikkord er økt kapasitet og kompetanse både 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-barnevernslov/id2639061/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-169-l-20162017/id2568801/
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-07-17-100?q=barnevern
https://bibliotek.bufdir.no/BUF/101/Operativ_ledelse_i_barnevernet.pdf


  

 

 

  
 
 

 

 

barnevernfaglig, i ledelse og kvalitets- og internkontrollarbeid. Barnevernstjenestene i Øyer 

og Gausdal er forholdsvis sårbare når det gjelder kapasitet og kompetanse.  

Med bakgrunn i dette er det gjennomført en prosess for å utrede muligheter og konsekvenser 

ved en eventuell interkommunal barnevernstjeneste for Øyer og Gausdal. I utredningen er det 

også sett på hvordan et felles barnevern for kommunene kan organiseres og innrettes i 

henhold til kravene til et moderne barnevern.  

Gausdal tok initiativ til utredningen da tilsvarende prosess sammen med Lillehammer 

kommune ble lagt på is på grunn av økonomi. Øyer er invitert til å vurdere en felles 

barneverntjeneste med Gausdal som vertskommune. 

 

Utredningen 

Målsetting 

Målsetting for prosessen var å skape entusiasme og eierskap blant de involverte i utredningen 

av et felles barnevern. Prosessen skulle avklare visjon, verdier og målsettinger.  

• Hva skal det være godt for? 

• Hvem skal det være godt for? 

 

Arbeidshypotese 

Hypotesen for en mulig etablering av felles barnevernstjeneste for kommunene Øyer og 

Gausdal var:  

Vi er bedre sammen. Det er mulig å få til et moderne og framtidsrettet barnevern gjennom 

interkommunalt samarbeid mellom de to kommunene.  

 

Mulige konklusjoner 

1) Fortsette som i dag, med en barnevernstjeneste i hver kommune.  

2) Full sammenslåing, med samlokalisering.  

 

Det har ikke vært en del av utredningen å vurdere en delvis sammenslåing eller samarbeids-

avtaler rundt deltjenester. Dersom utredningen hadde konkludert med forslag om å 

opprettholde en barnevernstjeneste i hver kommune, ville det gjennom prosessen allikevel 

kunne fremkomme avgrensete områder som det er hensiktsmessig å samarbeide om. 

 

Organisering 

Prosjektet er organisert som følger:  

FUNKSJON / ROLLER  NAVN 

 

Prosjekteier/oppdragsgiver (PE)  

 

Kommunedirektør Ådne Bakke og kommunedirektør 

Rannveig Mogren 

 

 

Prosjektansvarlig (representerer eier) 

(PA)  

 

Cathrine Furu 

 

Prosjektleder Nina Hjelmstad, Gausdal kommune 

Styringsgruppe  Gerd Hvoslef, tjenesteområdeleder Øyer 



  

 

 

  
 
 

 

 

Sølvi Bergset, enhetsleder Gausdal 

Frode Fossbakken, kommunalsjef Øyer 

Tone Melbø, HTV Gausdal 

Prosjektgruppe (PG)  Nina Hjelmstad, prosjektleder/koordinator Gausdal 

Kjersti Grimstad, barnevernleder leder Gausdal 

Veronika Stormo, Barnevernfaglig representant Øyer 

Reidun Wiker, Merkantil ressurs Øyer 

Referansegruppe 1 

 

Tjenesteområdeledere/enhetsledere i samarbeidende 

tjenester 

 

Referansegruppe 2 Tillitsvalgte og verneombud 

 

 

 

Metode  

Etter tidligere gjennomført utredningsprosess med Lillehammer kommune foreligger en 

mengde data og vurderinger. Dette materialet er lagt til grunn for denne utredningen. 

Ytterligere nøkkeltall, informasjon om tjenestene og erfaringer fra andre sammenslåings-

prosesser er innhentet etter behov. 

I prosessen med Lillehammer ble tjenestemottakere er hørt ved at det ble gjennomført 

semistrukturerte intervjuer med en fostermor og to mødre som mottar henholdsvis hjelpetiltak 

og omsorgstiltak fra barneverntjenesten i Gausdal, samt en fostermor og en mor som mottar 

hjelpetiltak fra barneverntjenesten i Øyer. Landsforeningen for barnevernsbarn har gitt sine 

generelle innspill til interkommunale barnevernssamarbeid skriftlig. Organisasjonen for 

barnevernsforeldre er også kontaktet, men prosjektgruppen har ikke lykkes med å innhente 

innspill fra dem. 

Det er gjennomført studiebesøk til barnevernstjenesten i Midt-Gudbrandsdal for å hente 

erfaringer fra sammenslåingen av Ringebu/Sør-Fron og Nord-Fron barneverntjenester i 2019. 

Det er også sett til erfaringer fra Gjøvikregionen, samt til evalueringsrapporter og utredninger 

fra Vest-Telemark, Telemarksforskning, Nordlandsforskning, samt fylkesmannsembetene, om 

andre interkommunale barnevernsamarbeid i Norge.  

Relevante tall, statistikk og analyser er hentet fra Bufdir og barnevernmonitoren.  

Det er gjennomført samlinger for medarbeidere med informasjon og involvering gjennom 

styrkebaserte prosesser, samt egne møter med tillitsvalgte og verneombud.  

 

Utvikling i norsk barnevern  

I Norge er omsorg for og oppdragelse av barn under 18 år foreldrenes rett og plikt. Som barn 

har du krav på omsorg. Det er i første rekke foreldrenes ansvar. Foreldre kan likevel ha behov 

for hjelp til å ivareta dette ansvaret i korte eller lengre perioder. Barnevernet må ta utgangs-

punkt i hva som er til beste for barnet. Noen ganger kan dette komme i konflikt med hva 

foreldrene mener. 



  

 

 

  
 
 

 

 

I 2013 ble det lovfestet et krav til faglig forsvarlighet i barnevernet som et viktig grunnlag for 

å styrke kvaliteten i barnevernets tjenester. Krav til forsvarlighet gjelder for alle tjenester og 

tiltak etter barnevernloven både når det gjelder innhold, omfang og når tjenesten skal ytes. 

Forsvarlighetskravet tilsier at alle barnevernfaglige vurderinger skal dokumenteres og er et 

rettslig utgangspunkt for å vurdere hva som må regnes som uforsvarlig.  

Barnevernet skal gi barn, unge og familier hjelp og støtte når det er vanskelig hjemme eller 

barnet av andre grunner har behov for hjelp fra barnevernet (atferdsproblemer, rus 

etc.). Formålet i barnevernloven er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan 

skade deres helse og utvikling, får hjelp og omsorg til rett tid, og bidra til at barn og unge får 

trygge oppvekstkår. 

Barneverntjenestene i Norge står ovenfor store omstillinger. Ny barnevernlov har i 2019 vært 

ute på høring og forslagene som foreligger medfører en rekke endringer for kommunene. 

Blant annet ønsker regjeringen å få ned antall akuttvedtak og omsorgsovertakelser ved at 

kommunene må ta et større økonomisk ansvar for plasseringer og fosterhjem. Kommunene får 

også et tydeligere ansvar for å jobbe helhetlig med forebygging. Andre endringer som er 

foreslått er:  

• Akuttberedskap lovfestes. 

• En overordnet bestemmelse slår fast at barnets beste skal være et grunnleggende 

hensyn ved alle avgjørelser og handlinger som berører et barn, i tråd med Grunnloven 

§104.  

• Ettervern skal utvides fra 23 til fylte 25 år.  

• Barnevernet skal i sitt arbeid ta hensyn til barnets kulturelle, språklige og religiøse 

bakgrunn.  

• Barnevernstjenesten pålegges å undersøke barnets helhetlige omsorgssituasjon. Dette 

innebærer at undersøkelsen skal omfatte forholdene i både samværshjemmet og 

hjemmet der barnet bor fast. 

• Barneverntjenesten kan unnta barnets forklaring fra innsyn fra foreldre, dersom innsyn 

kan medføre skade eller fare for barnet. 

 

Disse endringene stiller store krav til barnevernet og dets ansatte. Allerede i dag erfarer 

barneverntjenestene at det er krevende å følge opp komplekse saker og omfattende formelle 

krav.  

I tillegg er det fastsatt  seks nasjonale kvalitetsmål for barnevernet (Prop. 106 L, s. 49-50): 

• Barn og familier skal få hjelp som virker. 

Dette forutsetter at barnets situasjon er tilstrekkelig utredet og at ansatte har oppdatert 

kunnskap om hva som er virksom hjelp. 

• Barn og familier skal møte trygge og sikre tjenester. 

Barnevernet må lære av uheldige hendelser gjennom å identifisere årsakene til feil og 

kvalitetssvikt og iverksette tiltak for å hindre gjentakelse. 

• Barn og familier skal bli involvert og ha innflytelse. 

Dette innebærer at barnevernet må ha systemer og metoder for medvirkning og 

informasjon i alle faser av en barnevernssak. 

• Barn og familier skal møte tjenester som er samordnet og preget av kontinuitet. 



  

 

 

  
 
 

 

 

Det er barnets og familiens behov for hjelp som avgjør hvilke tjenester som må gjøre 

en innsats og hvordan den felles innsatsen må innrettes. 

• Barnevernets ressurser skal utnyttes godt. 

Dette forutsetter at barnevernet rekrutterer og beholder kompetente ansatte og ledere, 

og at virksomheten har nødvendig omstillingsevne til å håndtere skiftende behov. 

Ressursene må komme barna til gode og samtidig benyttes til samfunnets beste. 

• Barnevernet skal sørge for likeverdige tjenester. 

Alle tjenester skal være tilgjengelige og slik fordelt at hele befolkningen gis samme 

mulighet for et godt resultat. Samarbeid med andre tjenester i kommunen og 

barneverntjenester i andre kommuner kan styrke barnevernets kompetanse og gi bedre 

tilgang på nødvendige tiltak. 

 

I henhold til forskrift om internkontroll til barnevernloven §4 g) har kommunen blant annet 

plikt til å «utvikle, iverksette, kontrollere, evaluere og forbedre nødvendige prosedyrer, 

instrukser, rutiner eller andre tiltak for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av 

barnevernlovgivningen». Formålet med internkontrollforskriften til barnevernloven er å sikre 

at kommunene utfører oppgavene sine i samsvar med krav fastsatt i lov eller i medhold av lov. 

Å sørge for forsvarlige tjenester er en kontinuerlig prosess som krever tilstrekkelig kapasitet i 

tjenesten, oppdatert kompetanse og faglige kvalifikasjoner hos de ansatte, samt et systematisk 

arbeid med kvalitetsforbedring.  

 

Presentasjon av barnevernstjenesten 

Det daglige arbeidet i norske barneverntjenester organiseres i hovedsak etter to 

hovedprinsipp: 

• Spesialistorganisering: etablerte team har ansvar for deler av arbeidet, med 

utgangspunkt i saksgang, barnets alder eller ut fra fag- og kompetanseområder.  

Det er ingen regel for hvilke ressurser som utgjør et team, men et team med 

spesialistkompetanse krever mer enn to ansatte i hvert team. 

 

• Generalistmodell: hver saksbehandler har ansvar for hele saksgangen i «sin» sak. 

Ansatte følger opp et bredt spekter av ulike saker. Denne modellen er mest vanlig i 

mindre barneverntjenester på grunn av begrenset antall ansatte. 

 

I vår region er det pr. i dag kun barneverntjenesten i Lillehammer som er organisert etter 

spesialistprinsippet.  

Blant de viktigste styrkene i dagens tjenester i Øyer og Gausdal trekkes det frem at det er 

utviklet gode fag- og arbeidsmiljø, tjenestene har god lokalkunnskap og samarbeidsarenaer er 

godt etablert. Fylkesmannen oppgir at det er få/ingen fristbrudd i de to tjenestene. 

 

Barneverntjenesten i Gausdal 

Barneverntjenesten i Gausdal har seks fagstillinger, inkludert barnevernleder. Barnevernleder 

har i tillegg til lederansvar og -oppgaver, også ansvar for enkeltsaker. Barnevernleder er 

underlagt enhetsleder for familie og helse, som har et hovedansvar for økonomi og personal. 

Enhetslederressursen knyttet til barnevern utgjør anslagsvis 25 % stilling, da leder har flere 



  

 

 

  
 
 

 

 

ansvarsområder. For å oppfylle lovens krav til et forsvarlig barnevern, har en av 

medarbeiderne i tjenesten funksjon som stedfortreder ved barnevernleders fravær. I tillegg har 

tjenesten hatt 20 % merkantil ressurs, men denne ressursen er vedtatt fjernet i Gausdal som 

følge av reduserte rammer. 

Fra samarbeidspartnere trekkes det frem at barneverntjenesten arbeider godt med å være 

synlig og tilgjengelig for kontakt. Også tjenestemottakere oppgir at tjenesten er lett 

tilgjengelig ved behov. Det har vært et målrettet arbeid i kommunen for at tjenestene for barn 

og unge skal fremstå som en enhetlig tjeneste. Det vurderer ledelsen at de har lykkes godt 

med. Barnevernet kan ikke tildele kommunale tiltak utover det tjenesten selv står for, men 

barnevernet har et tett samarbeid med familieteam, som i mange tilfeller kan drive 

tiltaksarbeid i familier etter barnevernets initiativ. Vedtatt reduksjon i familieteamet vil 

medføre et større behov for utvikling av andre tiltak og bedre tilgang på tiltaksmedarbeidere i 

barneverntjenesten.  

 

Barneverntjenesten i Øyer 

Barneverntjenesten i Øyer har fem fagstillinger, inkludert barnevernleder. Barnevernleder er 

underlagt enhetsleder for helse og familie, men stillingen har stått vakant over tid. Økonomi 

og personalansvar er tillagt enhetsleder, og denne ressursen tilsvarer anslagsvis 25 %, da leder 

har flere ansvarsområder. Barnevernlederfunksjonen ivaretas pr. i dag av enhetsleder, og en 

barnevernkonsulent er tildelt en rolle som fagansvarlig i tjenesten. Kommunen har avsatt  

20 % stilling til stab/støtte. 

Barneverntjenesten har over tid hatt kapasitetsutfordringer, og det har vært krevende å 

håndtere saksomfanget i tjenesten. Det har ikke vært tilstrekkelig kapasitet i tjenesten til å 

ivareta alle administrative oppgaver og fagutvikling. Ansatte beskriver at de opplever 

kommunen som raus med kompetansehevingstiltak, men at de ikke har kapasitet til å 

implementere ny kunnskap i tjenesten slik de hadde ønsket. Barneverntjenesten i Øyer har 

kjøpt familieveiledningstjenester og saksbehandlingstjenester fra private aktører i stort 

omfang i 2019. 

Til tross for sårbarheten fremhever de ansatte fordeler ved å være en liten tjeneste. 

Samarbeidspartnere oppgir at barneverntjenesten er lett tilgjengelig og fleksibel, og at de er 

gode på akuttvurderinger.  

Barneverntjenesten i Øyer har anledning til å tildele tiltak fra samarbeidene tjenester, 

eksempelvis veiledning fra helsestasjonen og familieteamet. Det ligger i disse tjenestenes 

ansvar å utøve tiltak på oppdrag fra barneverntjenesten. Familieteamet har vært ute av drift de 

siste årene, men kommunen har en familieterapeut. Barneverntjenesten kjøper ellers private 

veiledningstjenester til tiltak i familier. 

Øyer kommune har et bofellesskap for enslige mindreårige asylsøkere. Bofelleskapet avvikles 

i løpet av 2019, og beboerne tilbys barneverntiltak etter fylte 18 år/ettervern. 

Barneverntjenesten vil fortsatt ha ansvar for oppfølging av de ungdommene som ønsker dette.  

 

Øyer tar i dag imot langt flere flyktninger enn Gausdal, både familier og enslige mindreårige. 

Dersom Øyer framover tar imot vesentlig flere flyktninger enn Gausdal, må kapasitet og 



  

 

 

  
 
 

 

 

kompetanse på dette området tas opp som et tema mellom kommunene. 

 

Kvalitet og kapasitet i tjenestene 

Utgifter til kommunalt barnevern er i hovedsak tett knyttet til antall bekymringsmeldinger til 

barnevernet, og derav antall undersøkelser og barn som mottar ulike tiltak, til enhver tid. Barn 

har rett til å få nødvendige tiltak fra barneverntjenesten, og barnevernet kan ikke avvise 

meldinger som kommer inn uten å undersøke om det er grunn til bekymring for det aktuelle 

barnet.  

Tabellen under viser saksomfanget i de to barneverntjenestene:  

 2018  2019 2020 (pr. 17.06.) 

 Meldinger Unders. 

totalt 

Meldinger Unders. 

totalt 

Melding-

er 

Pågående 

undersøkelser 

Under 

omsorg 

Øyer 46 44 48 42 32 12 5 

Gausdal 51 48 54 48 32 14 13 

 

Begge kommuner har et jevnt tilfang av nye meldinger og undersøkelser. Nivået på antall 

meldinger kan variere gjennom året, og fra år til år. Det vil være forskjeller i hva en sak 

genererer av arbeidsmengde og behov for kompetanse og det finnes slik sett ingen 

«gjennomsnittlig barnevernssak». Den generelle utviklingen går imidlertid i retning av at det 

stadig blir flere omfattende saker som krever komplekse vurderinger, både menneskelig, 

faglig og juridisk.  

De fleste omsorgssaker blir i dag utredet av en uavhengig sakkyndig fagperson i forkant av at 

saken blir behandlet i fylkesnemnda for sosiale saker. Ofte blir saken også behandlet i tingrett, 

og i lagmannsrett.  

Gjennomsnittlig antall saker pr saksbehandler kan variere, avhengig av både kommunens 

kapasitet og type sak. Antall saker pr. saksbehandler påvirker muligheten for å bruke tid med 

hver enkelt familie og barn, og derav også kvaliteten i arbeidet. Kvalitet i barnevernsarbeidet 

og muligheten for å ta gode, velfunderte avgjørelser i enkeltsaker, er oftest sammenfallende 

med kjennskapen til det enkelte barn og mulighet for å bruke tid på vurderinger. Antall saker 

pr ansatt er derfor en viktig faktor. Det finnes ingen nasjonal veiledende bemanningsnorm for 

barnevern, men 15 aktive saker pr. 100% stilling blir brukt som et utgangspunkt. I 2018 hadde 

både Øyer og Gausdal et snitt på 16,3 saker pr. ansatt.  

Samarbeid med andre sektorer 

Barneverntjenesten har plikt til å samarbeide med andre tjenester og instanser slik at det 

enkelte barn eller familie får nødvendig hjelp. Det påhviler også barneverntjenesten et ansvar 

for å bidra til et godt samarbeid med andre kommunale eller statlige instanser på generelt 

plan, men barneverntjenestens samarbeidsplikt omfatter ikke det generelle forebyggende 

arbeidet i kommunen. 

Samordning og samarbeid er essensielt for å gi barn og familier rett hjelp til rett tid. Det er 

viktig for alle at barneverntjenesten er tilgjengelig og åpen for innbyggere og 

samarbeidspartnere i begge kommuner. Samarbeidspartnere ønsker seg kontaktpersoner, 



  

 

 

  
 
 

 

 

kontinuitet og gode strukturer for samhandling, og noen nevner spesifikt barnevernets 

representasjon i tverrfaglige team i barnehager og skoler. Avstanden mellom Gausdal og Øyer 

synes i liten grad å fremstå som en hindring, men det er nødvendig å legge til rette for 

«utjevning» av kulturforskjeller og at det kan avholdes møter med tjenestemottakere i deres 

egen kommune. Et nytt og felles barnevern må være begge kommunenes barnevern. 

De kommunale tjenestene barnevernet samarbeider mest med, er helsestasjon og 

skolehelsetjenesten, fastlege, NAV, pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), skoler og 

barnehager.  

 

Ny barnevernlov 

Mot slutten av 2016 kom barnevernlovsutvalgets forslag til ny barnevernlov. De første 

endringene i barnevernloven ble iverksatt 1. juli 2018 (Prop. 169 L) ved at barnevernloven ble 

en rettighetslov for barn og barns rett til medvirkning ble tydeliggjort. Blant endringene var 

også økte krav til dokumentasjon.  

Barnevernreformen, som er forventet å tre i kraft fra 2022, vil gi kommunene et større ansvar 

for barnevernet både faglig og økonomisk. En ny ansvarsfordeling mellom stat og kommune 

på barnevernsområdet har den hensikt å gi bedre grunnlag for tverrfaglig samarbeid og tidlig 

innsats. Det blir særlig pekt på behovet for bedre samordning av tjenester, flere lavterskel 

tilbud for utsatte barn og familier og tettere oppfølging av familier med sammensatte 

hjelpebehov. 

Kommunene får tillagt ansvaret for fosterhjemsarbeidet. I høringsnotatet til ny lov heter det: 

«Det er vedtatt at kommunene skal gis fullt økonomisk ansvar for ordinære fosterhjem, at 

kommunenes ansvar for oppfølging av fosterhjem presiseres og utvides til å omfatte generell 

veiledning, og at det er barneverntjenesten i omsorgskommunen som skal velge et fosterhjem 

som er egnet til å ivareta det enkelte barns behov og som skal godkjenne fosterhjemmet, og at 

kommunenes plikt til å søke etter fosterhjem i barnets familie og nære nettverk lovfestes». 

Plikten til å søke etter fosterhjem i barnets familie og nære nettverk lovfestes og 

barneverntjenesten pålegges et mer systematisk arbeid med nettverksinvolvering. Økt 

økonomisk ansvar forventes å bli kompensert gjennom en økning i rammetilskuddet. 

Barnevernsreformen presenterer flere tiltak for å styrke kvaliteten og kompetansen i det 

kommunale barnevernet, herunder tiltak for å sikre bedre styring og ledelse fra administrativt 

og politisk hold i kommunene.  

Kommunenes ansvar for generell forebygging blir tydeliggjort, blant annet ved at 

kommunestyret selv skal vedta plan for det forebyggende arbeidet rundt omsorgssvikt og 

atferdsvansker.  

Barneverntjenesten skal årlig rapportere til kommunestyret fra 2021. Rapporteringen 

understreker det politiske ansvaret for barnevernet, og begrunnes blant annet med omfanget 

av interkommunale samarbeid i barnevernet.  

Kompetansestrategi for det kommunale barnevernet 2018 – 2024 er en del av 

barnevernsreformen og skal bidra til at kommunene blir bedre forberedt på økt ansvar. I 

strategien heter det: «Regjeringen vil stille tydeligere krav til kompetanse i 

barneverntjenestene. Målet er høyere kvalitet i det kommunale barnevernet og mer 



  

 

 

  
 
 

 

 

likeverdige tjenester over hele landet». Bufdir er i gang med å utvikle et digitalt 

kvalitetssystem som skal være til støtte for barneverntjenestenes utøvelse av praksis. 

Målet med en ny barnevernlov er å sette barnas behov i sentrum, særlig gjennom et økt fokus 

på forebygging og tidlig innsats. Loven skal bidra til bedre faglig arbeid og styrke 

rettssikkerheten for barn og foreldre. Prinsippet om barnets beste og mildeste inngreps 

prinsipp tydeliggjøres ytterligere. I dette lovforslaget ligger et strengere krav til forsvarlighet, 

også i saksbehandlingen, herunder presisering av dokumentasjonsplikten. 

Høringsnotatet presenterer også noen endringer for de ulike fasene i saksgangen: 

• Økt fokus på nettverksinvolvering, mobilisering av slekt og nære nettverk, og    

kultursensitivitet i alle faser av saksbehandlingen. 

• Grundigere og mer systematisk meldings- og undersøkelsesarbeid, samt bedre 

beskyttelse av barn i akutte situasjoner. 

• Økt målretting i tiltaksarbeidet ved at valgte tiltak skal svare til den konkrete 

bekymringen. Tiltak skal være kunnskapsbaserte og egnede. 

• Omsorgsovertakelser skal i utgangspunktet være midlertidige. Det skal utarbeides plan 

for samvær og barnevernet får større ansvar for tilrettelegging av samvær. Søsken gis 

rett til samvær. Det lovfestes plikt til også å følge opp foreldre etter 

omsorgsovertakelse. Dette er ytterligere aktualisert gjennom de nylige dommene om 

norske barnevernssaker fra EMD (Menneskerettighetsdomstolen).  

• Styrket ettervern ved utvidet aldersgrense fra 23 til 25 år, og krav om plan for arbeidet. 

Oppsummert legger sentrale føringer opp til «mer av alt» i form av systematikk, målretting og 

grundighet i alle barnevernets arbeidsprosesser. 

 

Innspill fra Fylkesmannen i Innlandet 

Fylkesmannen i Innlandet legger vekt på at det vil bli krevende for alle kommuner, særlig de 

mindre, å følge opp nye krav til barnevernet. Spesielt vil endringene i økonomisk 

kompensasjon for bruk av fosterhjem og behovet for å utvikle flere differensierte hjelpetiltak 

være utfordrende. Også det økte ansvaret for forebyggende arbeid, for å minske behovet for at 

barn og unge må plasseres utenfor egen familie, vil påvirke hvordan kommunene må utvikle 

og drifte sine tjenester.    

 

Fylkesmannen understreker at de fleste interkommunale samarbeider opplever en økning i 

saksmengde i etterkant av sammenslåing. For de ansatte vil kunne være krevende å tilpasse 

seg en ny arbeidskultur. Fylkesmannen ønsker også å peke på at det bør tilstrebes å beholde 

og videreutvikle det barneverntjenestene er gode på i dag, samt prioritere styring, 

internkontroll og informasjon om barneverntjenesten til de folkevalgte.   

 

Erfaringer fra andre interkommunale samarbeider 

Interkommunalt samarbeid er utbredt på barnevernsområdet på grunn av stadig økende 

nasjonale krav og forventninger til det kommunale barnevernet, i tillegg til lokalt behov for å 

styrke tjenesten.  



  

 

 

  
 
 

 

 

Telemarksforskning har evaluert seks forsøk med interkommunale barnevern, alle iverksatt 

med det formål å styrke og utvikle tjenesten gjennom etablering av et større og «mer robuste» 

fagmiljø.  

I de små kommunene som har inngått i samarbeidene har tallet på bekymringsmeldinger økt. 

Rapporten oppsummerer: «Sentrale erfaringer er at etablering av interkommunale barnevern 

har bidratt til sterkere og mer stabile tjenester. Barnverntjenestenes kompetanse og kapasitet 

har blitt styrket, tjenestene har blitt mindre sårbare, og det har blitt lettere å unngå 

inhabilitet. Forutsetningene for håndtering av krevende og komplekse saker har økt. Større 

tjenester har gjort det lettere å spesialisere kompetansen, mulighetene for videreutdanning 

har blitt bedre og forutsetningen for utvikling av gode tiltak har blitt styrket.» 

Nordlandsforskning AS har på oppdrag fra Bufdir gjennomført en studie som inkluderer alle 

de 202 kommunene som hadde interkommunale barnevernssamarbeid på tidspunktet, høsten 

2014. I rapporten oppsummeres blant annet at rådmenn i vertskommuner generelt er mer 

fornøyd enn rådmennene i samarbeidskommunene. Dette handler om kompetanse og kvalitet i 

tjenesten, og også om opplevelsen av kontroll over økonomien.  

Begge rapporter advarer mot å ta for lett på forberedelsene til samarbeid:  

«Alle tjenestene har i større eller mindre grad hatt oppstartsproblemer som følge av det har 

blitt brukt for kort tid til planlegging, tilrettelegging og organisering av tjenestene før 

oppstart. Behovet for å samkjøre ulike kulturer, tradisjoner og rutiner har vært undervurdert. 

Dette gjelder ikke bare internt i tjenestene, men også i forhold til samarbeidspartnerne og 

ledelsen i samarbeidskommunene. I kombinasjon med økt saksmengde og ulike forventinger 

til hvordan det skal jobbes med barnevern, har dette også i en del tilfeller resultert i høyt 

sykefravær og hyppige lederskifter, noe som ytterligere har bidratt til å vanskeliggjøre 

oppstartsprosessen.» (Telemarksforskning) 

Dette støttes av funn fra Nordlandsforskning: «Noen av informantene forteller at det har vært 

betydelig turbulens blant ansatte i enkelte barneverntjenester etter sammenslåingen. Enkelte 

steder har det først og fremst handlet om oppstartsproblemer, mens andre steder har 

turbulensen vart ved over tid».  

Erfaringene fra Telemarksforskning og Nordlandsforskning understreker behovet for at en 

interkommunal barneverntjeneste for Øyer og Gausdal må planlegges og utformes slik at det 

etableres en felles plattform for det faglige arbeidet. Det må legges vekt på en tydelig 

barnevernledelse som gir trygghet for gode vurderinger og støtte i det daglige arbeidet. I 

tillegg må det etableres rapporteringsrutiner og avtaler som gir samarbeidskommune og 

vertskommune god kontroll på økonomi og kvalitet i barneverntjenesten. 

 

Økonomi 

Med ny barnevernlov fra 2022 er det varslet ny økonomisk strukturmodell for kostnader ved 

barneverntiltak. Følgene av en slik modell er at det vil bli dyrere for kommunene å kjøpe 

tjenester fra staten i form av mindre refusjon for blant annet fosterhjemstiltak. Denne 

utviklingen vil medføre et stadig større behov for å utvikle gode tiltak i kommunal egenregi. 

Vi har også sett en utvikling de senere årene der stadig flere barnevernssaker blir mer 

komplekse. 



  

 

 

  
 
 

 

 

Det er tatt utgangspunkt i at en felles interkommunal barneverntjeneste for Øyer og Gausdal 

skal ha et driftsbudsjett på nivå med summen av budsjettene i de to kommunene. 

Budsjettskissen er utarbeidet på bakgrunn av budsjett for 2020 og regnskapstall fra 2019. I 

denne sammenheng må det merkes at Øyer kommune ikke har kostnadsført 

enhetslederressurser på barnevern, og det er heller ikke lagt inn husleie i budsjett/regnskap. 

Dette skiller seg fra praksis i Gausdal, der en andel av enhetsleder og husleie kostnadsføres 

barnevern og således er inkludert i tallmaterialet som ligger til grunn for vedlagte 

budsjettskisse. For å ha mest mulig tilsvarende grunnlag er enhetslederressursen fra Øyer 

kommune stipulert. 

Ved sammenslåing må det påregnes noen omstillingskostnader. Dette vil særlig være knyttet 

til tidsbruk på interne prosesser, kompetanseutvikling og kulturbygging. En sammenslåing må 

forventes å ha betydning for tiltakskostnader som følge av endring i saksmengde/meldinger 

og/eller tiltaksnivå. 

Det må etableres rutiner for å sikre at deltakerkommunen blir tilstrekkelig involvert i 

økonomistyringen. Dette foreslås løst ved at det, som skissert i forslag til 

vertskommuneavtale, utarbeides konkrete rutiner i forkant av oppstart. Det bør også vurderes 

om det skal inngås en administrativ avtale om tjenesteleveranse i tillegg til 

vertskommuneavtalen. Denne vil eventuelt regulere hvordan tjenester skal leveres og 

rapportering til samarbeidskommunen skal skje i praksis. En slik avtale vil i så tilfelle bli 

inngått på kommunedirektørnivå. 

 

Økonomisk fordeling av kostnader mellom kommunene 

Fordelingsnøkkelen innebærer at utgifter til drift av barneverntjenesten (KOSTRA 244) 

fordeles ut fra innbyggertall i den enkelte kommune per 1/7 i året før budsjettåret, herunder 

kostnader til tiltaksstillinger/veiledere som er ansatt i barneverntjenesten (KOSTRA 251).  

På noen områder vil KOSTRA-funksjonene drift/administrasjon og tiltak ha glidende 

overganger. Hvor mye arbeid som utføres internt i tjenesten vil kunne gi utslag på utgiftene til 

tiltak. Kommunene kan komme til å se en forskyvning i utgifter ført på tiltak til 

drift/administrasjon. Konkret vil en kunne se en reduksjon i kjøp av tjenester (f.eks. 

familieveiledning og avlastning) fra private aktører fordi dette arbeidet utføres av 

barneverntjenestens egne ansatte (tiltakskonsulenter/veiledere). En slik forskyvning er i tråd 

med statlige føringer. 

 

Utgifter til kommunalt barnevern skal føres på tre KOSTRA-funksjoner: 

1. Funksjon 244. Her føres drift av selve barneverntjenesten, inkludert juridisk bistand 

og rådgivning i saker samt sakkyndige vurderinger. 

2. Funksjon 251. Her føres utgifter til barneverntiltak i hjemmet. 

3. Funksjon 252. Her føres utgifter til barneverntiltak utenfor hjemmet. 

 

I et samarbeid må disse funksjonene holdes helt adskilt, og noen utgifter må derfor føres på en 

slik måte at kommunene ser hvilken kommune utgiften gjelder.  

• Utgiftene i punkt 2 og 3 er utgifter som «tilhører» den enkelte kommune uavhengig av 

samarbeid eller ikke. 



  

 

 

  
 
 

 

 

• Punkt 1 må også deles opp, da sakkyndigvurderinger og juridisk bistand knyttet til 

enkeltsaker er tiltak som den enkelte kommune må dekke.  

Det er således kun driften av selve barneverntjenesten at utgiftene i et samarbeid skal deles på 

deltakerkommunene. Øvrige utgifter er det barnets bostedskommune som må dekke (som i 

dag). 

Dette kan vises i en tabell slik: 

Tekst ansvar: Gausdal Øyer 

Felles drift barneverntjenesten (f 244) X X 

Gausdal sakkyndigvurdering/juridisk bistand (f 244) X  

Øyer sakkyndigvurdering/juridisk bistand (f 244)  X 

Gausdal barneverntiltak i familien (f 251) X  

Gausdal barneverntiltak utenfor familien (f 252) X  

Øyer barneverntiltak i familien (f 251)  X 

Øyer barneverntiltak utenfor familien (f 252)  X 

*) f = KOSTRA-funksjon. 

Det er kun den øverste linja i tabellen over (markert med gult) som skal fordeles på 

deltakerkommunene etter fordelingsnøkkelen. 

Det er per nå gjort en sammenstilling av kommunenes budsjett for 2020 for funksjon 244:  

  Sum  Gausdal   Øyer  

Samarbeid drift barneverntjenesten 9 456 033 5 207 066 4 248 967 

Utgift til interkommunal barnevernvakt 650 000 370 000 280 000 

Utgifter til sakkyndigvurdering og 

juridisk rådgivning/bistand 1 220 000 770 000 450 000 

Avsatt buffer - økt utgift samarbeid 250 000 250 000  
Sum utgifter funksjon 244 11 576 033 6 597 066 4 978 967 

Tilskudd fra fylkesmannen  -1 110 000 -360 000 -750 000 

Netto utgifter funksjon 244 10 466 033 6 237 066 4 228 967 

 

Presiseringer til budsjett-tallene i tabellen over 

• Gausdal kommune har i sitt budsjett for 2020 lagt inn en styrking på 250.000 kr 

knyttet til økte utgifter som følge av samarbeid. Øyer har ikke lagt inn en slik styrking, 

og dette beløpet er dermed synliggjort på ei egen linje i denne sammenligningen. 

• Gausdal kommune har i sitt budsjett for 2020 lagt inn andel av enhetslederstilling med 

25 %, Øyer har i utgangspunktet ikke lagt inn dette, men for å få mest mulig 

sammenlignbare tall, er det i denne tabellen lagt inn en tilsvarende utgift i budsjettet til 

Øyer. 

Det er ikke tatt inn budsjett til husleie eller andre fellesutgifter knyttet til et samarbeid. I 

samarbeidsavtalen er dette foreslått å utgjøre 500.000 kr årlig. Beløpet justeres årlig med den 

kommunale deflatoren som fastsettes i statsbudsjettet. 

• Personforsikringer inngår ikke i budsjett-tallet.  



  

 

 

  
 
 

 

 

• Øyer har enslige mindreårige som barnevernet har ansvar for. Direkte utgifter til dette 

vil uavhengig av samarbeid bli belastet Øyer kommune, men det vil være de ansatte i 

en felles tjeneste som yter barneverntjenesten. Den utgiften vil inngå i den ordinære 

fordelingsnøkkelen. 

• Det budsjett-tallet som er inntatt ovenfor, er brutto utgift, og kommunens øremerkede 

tilskudd knyttet til bemanning i barneverntjenesten er holdt utenfor. Eventuelt bortfall 

av tilskudd vil derfor ikke påvirke barneverntjenestens drift, men må håndteres av hver 

kommune for seg.   

• I tallene over inngår kommunenes andel av interkommunal barnevernvakt. Dette er 

også utgifter som den enkelte kommune må dekke.  

 

Hvordan utgiftene fordeler seg forholdsmessig på kommunene ut fra budsjettet for 2020: 

Det er også her kun tatt utgangspunkt i den øverste linjen i de to tabellene foran. 

Sum  Gausdal   Øyer  

9 456 033 5 207 066 4 248 967 

100 % 55,1 % 44,9 % 

 

For å se hvordan dette fordeler seg dersom fordelingsnøkkelen hadde vært innbyggertall per 

01.01.2020: 

Sum  Gausdal   Øyer  

100 % 54,5 % 45,5 % 

 

Av dette ser vi at Gausdal har noe høyere utgifter enn Øyer ut fra innbyggertall, men 

differansen utgjør kun 55.000 kr og må anses å være uvesentlig. Ut fra antall innbyggere 

bruker kommunene tilnærmet like mye på drift av barneverntjenesten ut fra de budsjett-

forutsetninger som er tatt inn ovenfor. 

Enslige mindreårige asylsøkere 

Øyer kommune har enslige mindreårige asylsøkere som mottar oppfølging/ettervern fra 

barneverntjenesten. Det statlige tilskuddet til kommunen er opphørt. Saksbehandleroppgavene 

følger med de ansatte fra Øyer inn i en interkommunal tjeneste og blir således belastet 

funksjon 244 drift/adm. Oppfølgingsoppgavene vil fortsatt ivaretas av ansatte fra barne-

verntjenesten i Øyer kommune for å sikre kontinuiteten. Øyer kommune vil dermed fortsatt 

bære tiltaksutgiftene i dette arbeidet, i tråd med prinsippet for fordeling av kostnader på 

funksjon 252 – tiltak barn utenfor hjemmet. Det presiseres at det vil være den inter-

kommunale barneverntjenesten som har faglig ansvar og vedtaksmyndighet i disse sakene.  

Barnevernvakt 

Den nye barneverntjenesten må fortsatt være tilknyttet den interkommunale barnevernvakten 

for å sikre tilstrekkelig akuttberedskap. Alle kostnader tilhørende det interkommunale 

samarbeidet om barnevernvakt i Ringsaker kommune belastes den enkelte kommune, jamfør 

tabellen på side 4. 

Driftskostnader i en framtidig interkommunal barneverntjeneste 

Etter gjennomført utredning, finner kommunedirektøren ikke muligheter for innsparing som 

følge av en sammenslåing av barneverntjenestene. Den nye tjenesten anes å ha behov for de 



  

 

 

  
 
 

 

 

ressursene de to barnevernstjenestene har per i dag. Etter etablering av interkommunale 

samarbeid erfarer mange kommuner at driftsutgiftene (saksbehandling/veiledning og 

administrasjon) øker noe, og en del kommuner har også sett en økning i utgiftene til tiltak. 

Tiltaksutgiftene knyttes til økt antall bekymringsmeldinger som trolig handler om at det er 

tryggere å melde bekymring til en større tjeneste, samt at det avdekkes mer omfattende 

hjelpebehov i sakene.  

Det forventes derfor et noe høyere press på den nye felles tjenesten. Selv om det potensielt 

kan medføre noe økte kostnader i en periode, innebærer det samtidig at barn som tidligere 

ikke har vært kjent for barneverntjenestene kan få den hjelpen de trenger. Gjennom 

utredningen er det satt fokus på hvilke fordeler et samarbeid kan gi innenfor eksisterende 

rammer. Det er også kommunedirektørens vurdering at en større tjeneste vil være mer robust 

til å håndtere de økte kravene som stilles til barnevernstjenesten fra sentralt hold. Videre vil 

endringene i barnevernloven kunne implementeres i én tjeneste, fremfor i to separate 

tjenester, noe som anses å være mer kostnadseffektivt. 

Administrasjon og ledelse 

Barnevernloven § 2-1, 4.avsnitt presiserer at «I hver kommune skal det være en 

administrasjon med en leder som har ansvar for oppgaver etter denne loven.»   

Bufdir understreker at barnevernet skal være lærende organisasjoner, med krav til 

kompetanseutvikling, kvalitetsutvikling og forsvarlighet i utøvelse av profesjonelt vern av 

barn. Med kommende endringer i barnevernloven kommer også en klar forventning om at 

ledelse i barnevernet skal forbedres, og både Riksrevisjonen og fylkesmennene har vurdert at 

lederkompetansen i barnevernet er blant de viktigste områdene å styrke.  

Barnevernleder skal organisere og forvalte operativt barnevern, i tillegg til å løse 

administrative oppgaver. Operativt barnevern inkluderer meldingsmottak, utredninger og 

beslutninger med eventuelle vedtak. Ledelse er avgjørende i alle ledd i en barnevernssak. 

Leder er ansvarlig for at vern av barn er organisert slik at behovet for øyeblikkelig inngripen 

vurderes, tiltak og evaluering av tiltak gjennomføres, at saker forberedes til Fylkesnemnda, og 

eventuelt rettssystemet i tvangsvedtak om omsorgsovertakelse og atferdsplassering, og at 

oppfølgingen på institusjonsplassering er til barnets beste. Barnevernet er underlagt strenge 

rapporteringskrav og tilsyn fra statlig hold, og dette inngår også i barnevernleders 

administrative oppgaver. 

Barnevernets tjenester skal være tilgjengelige til enhver tid. Dette betyr at det må være en 

stedfortreder for barnevernleder, slik at beslutninger kan tas fortløpende ved barnevernleders 

fravær. 

I utredningen er det vurdert hvorvidt det ligger «stordriftsfordeler» i å ha en felles 

støttetjeneste og en felles ledelse. Å samle støttefunksjoner kan antakelig gi mer effektiv 

oppgaveutførelse, slik at saksbehandlerne får frigitt tid til å ivareta barnevernsoppgaver. 

Behovet for støttefunksjoner må ses opp mot hva en høyere bruk av digitale verktøy vil kunne 

gi av effektivitet.  Gode støttefunksjoner og fagledelse kan, i tillegg til et mer målrettet 

barnevernfaglig arbeid, gi en innsparing i bruk av sakkyndige vurderinger i enkeltsaker. 

Erfaringer fra andre er at små kommuner oftere benytter sakkyndige enn hva større kommuner 

gjør.  

 



  

 

 

  
 
 

 

 

Kjøp av tjenester 

Det er en målsetting at kommunene i større grad skal yte tjenestene selv, jfr. 

barnevernsreformen og ny barnevernlov. Kvalitativt godt barnevern er kostnadskrevende, og 

sentrale føringer fremholder betydningen av tilstrekkelig kapasitet og kompetanse både i 

ansattgruppen generelt og blant ledere spesielt. Kommunene kjøper i dag tjenester 

(saksbehandling/veiledning, familieveiledning, tilsyn) i relativt stor grad. I henhold til statlige 

føringer er det både ønskelig og nødvendig å avvikle denne praksisen. Å omsette kjøp av 

tjenester til interne ressurser vil gi gevinst både økonomisk og faglig. Barnevernlederne 

fremholder i denne sammenheng betydningen av å ha tilstrekkelige personalressurser i 

tjenesten til å takle ferieavvikling, sykefravær, permisjoner og kortere perioder med vakanser. 

Dette aktualiseres av økte forventninger og nye oppgaver. Hvis en lykkes i å dimensjonere 

tjenesten slik at det er tilstrekkelig kapasitet til å ivareta oppgavene og drive målrettet 

fagutvikling, vil en kunne forvente en betydelig innsparing i kjøp av denne type tjenester. 

Transportkostnader 

Med økte geografiske avstander vil tid og utgifter til transport øke. Ved sammenslåing av 

barneverntjenestene skal alle ansatte ha felles oppmøte- og arbeidssted. Bebyggelsen er spredt 

i de to kommunene og barneverntjenesten skal gjennomføre hjemmebesøk, skolebesøk, 

samtaler med barn og foreldre, samarbeidsmøter med videre på lik linje i begge kommuner. 

Mye reisetid i arbeidssituasjonen kan gå ut over det barnevernfaglige arbeidet. Sett opp mot 

barnevernssamarbeider med store geografiske avstander er imidlertid den geografiske 

avstanden mellom Gausdal og Øyer begrenset. Kommunesentraene er innenfor 30 minutters 

rekkevidde, og det vil være mulig å reise fra barnevernskontoret til de fleste deler av Gausdal 

og Øyer i løpet av en time. 

Omfanget av reisingen mellom kommunene vil avhenge av antall saker, type saker og 

alvorlighetsgrad. Det vil være hensiktsmessig at ansatte planlegger arbeidet eksempelvis ved å 

legge flere avtaler i samme område pr. arbeidsdag.  

 

Samarbeidsavtale  

Interkommunalt samarbeid kan etableres på frivillig grunnlag etter nærmere avtale mellom to 

eller flere kommuner. Samarbeidet kan etableres med hjemmel i ulike bestemmelser i 

kommuneloven. Formålet med samarbeidet er avgjørende for hvilken samarbeidsmodell som 

bør velges. Vertskommunesamarbeid etter kommuneloven kap. 5 A innebærer at 

beslutningsmyndigheten og gjennomføringen av oppgaver er lagt til en annen kommune, men 

virksomheten kan i og for seg være lokalisert i en annen kommune, eller ha avdelingskontorer 

i ulike kommuner. Samarbeidet er en del av forvaltnings-/tjenesteapparatet i vertskommunen 

og en del av dennes styringsstruktur.  

Det er to varianter av vertskommunesamarbeid:  

1: Administrativ vertskommune  

2: Vertskommune med felles folkevalgt nemnd. 

For dette samarbeidet, anbefaler kommunedirektøren variant nummer 1, administrativt 

vertskommunesamarbeid. 



  

 

 

  
 
 

 

 

Administrativt vertskommunesamarbeid kan benyttes for oppgaver som ikke er av prinsipiell 

betydning. Innholdet av begrepet «saker av prinsipiell betydning» er det som samme som 

gjelder for delegering til kommunens egen kommunedirektør, jf. kommuneloven § 20-2. 

Avtalen som inngås ved administrativt vertskommunesamarbeid er en avtale mellom 

vertskommunen og den enkelte samarbeidskommune. Delegeringen til vertskommunen skjer 

ved at administrasjonssjefen i den samarbeidende kommune får instruks fra kommunestyret 

om å delegere sin kompetanse til å treffe vedtak i enkeltsaker innen det bestemte 

samarbeidsområde.  

Dette innebærer ikke at den samarbeidende kommune gir fra seg eller overfører myndigheten 

til vertskommunen. I utgangspunktet kan samarbeidskommunen når som helst trekke 

myndigheten tilbake og/eller utøve den selv. Man vil da likevel være bundet til de 

økonomiske forpliktelsene i oppsigelsestiden og det som framkommer av samarbeidsavtalen. 

De folkevalgte organene i vertskommunen kan heller ikke gi instrukser eller omgjøre vedtak 

som treffes i vertskommunen på vegne av en samarbeidskommune, noe som gjelder for begge 

typer samarbeid.   

Loven stiller krav om at det inngås en skriftlig avtale mellom deltakerkommunene vedtatt av 

kommunestyrene. Avtalen skal minst inneholde følgende punkter:  

a) angivelse av deltakerne og hvilken av disse som er vertskommune  

b) hvilke oppgaver og hvilken avgjørelsesmyndighet som skal legges til vertskommunen  

c) tidspunkt for overføring av oppgaver og avgjørelsesmyndighet  

d) underretning til deltakerne om vedtak som fattes i vertskommunen  

e) det økonomiske oppgjøret mellom samarbeidskommunene og vertskommunen  

f) nærmere regler for uttreden og avvikling av samarbeidet g) annet som etter lov krever 

avtale  

 

VURDERING: 

Gevinster og utfordringer ved interkommunalt samarbeid om barnevern 

En sammenslåing av barneverntjenestene i Gausdal og Øyer kommunene løser i seg selv ikke 

alle utfordringer kommunene står ovenfor når det gjelder tilstrekkelig kapasitet og 

kompetanse i tjenestene, eller de endringer som ny barnevernlov medfører fra 2022. Det kan 

likevel være slik mandatet antyder, at det finnes utfordringer det er smart å stå sammen om.  

Det er viktig for alle at barneverntjenesten er tilgjengelig og åpen for innbyggere og 

samarbeidspartnere i begge kommuner. Samarbeidspartnere ønsker seg kontaktpersoner, 

kontinuitet og gode strukturer for samhandling, og noen nevner spesifikt barnevernets 

representasjon i tverrfaglige team i barnehager og skoler. Avstanden mellom Gausdal og Øyer 

synes i liten grad å fremstå som en hindring, men det kommer frem at det er nødvendig å 

legge til rette for at barneverntjenesten også kan møte tjenestemottakere og 

samarbeidspartnere i deres egen kommune. 

Med ny barnevernlov kommer endringskrav både til barnevernet og andre tjenester. 

Utviklingstrekk som økte behov i befolkningen knyttet til psykisk uhelse, og ansvars- og 

oppgaveforskyvning fra spesialisthelsetjenesten, vil også medføre endringer for tjenestene i 

tiden som kommer.  



  

 

 

  
 
 

 

 

En viktig forutsetning for å lykkes med interkommunalt samarbeid på barnevernsområdet er 

at deltakerkommunene prioriterer barnevern og forebyggende arbeid høyt og tilnærmet på 

samme nivå. Et velfungerende lavterskeltilbud for barn, unge og deres foresatte må være på 

plass i begge kommuner. Utviklingen i den interkommunale tjenesten vil langt på vei påvirkes 

av i hvilken grad og hvordan øvrige kommunale tjenester for barn og unge arbeider. Særlig 

må nevnes tilbud for barn og unge med psykisk helsevansker og flyktningfamilier med store 

og sammensatte hjelpebehov, samt lavterskel familie-/foreldreveiledningssaker. 

Kvalitet 

Hovedargumentet for etablering av et interkommunalt barnevernssamarbeid er knyttet til 

kvalitet. Dette handler særlig om å skape et større og sterkere fagmiljø med økte muligheter 

for spesialisering og utvikling av spisskompetanse. Ved en sammenslåing av barnevern-

tjenestene i Øyer og Gausdal vil antall ansatte fortsatt være for få til å organisere etter en ren 

spesialistmodell. En spesialistmodell med teamstruktur vil kreve at tjenesten til enhver tid har 

tilgjengelig ressurser i hvert team. Basert på 10-12 ansatte vil sårbarheten for hvert enkelt 

team oppveie gevinsten av økt kvalitet.  

En felles barneverntjeneste vil allikevel kunne oppnå økt kvalitet, sett opp mot dagens 

struktur. En modell der enkelte funksjoner har større grad av spesialisering enn i dag vil være 

aktuelt. Med en slik modell kan enkelte ansatte ha et særskilt ansvar for spesifikke områder og 

opparbeide seg god kompetanse på oppgaven. Dette vil i hovedsak være knyttet til 

mulighetene som ligger i flere ansatte og økt grad av utnyttet kompetanse. Strukturelle grep, 

knyttet til å vurdere effekt og målrette tiltak i større grad enn i dag, blir også mulig. Det er en 

klar fordel at en med flere ansatte har økt mulighet for å drive mer systematisk fagutvikling. 

Også tjenestemottakere har vært opptatt av de fordeler som kan ligge i økt grad av 

spesialisering og et godt fagmiljø. 

Hjelp som virker 

En større tjeneste vil gi en økt bredde i metoder/tiltak ved at alle får tilgang på den 

kompetansen som allerede ligger i de to barneverntjenestene. Begge tjenester har kompetanse 

på veiledningsmetodikk, men rapporterer at de i liten grad har hatt kapasitet til å 

implementere metodikken. En større organisasjon vil i større grad ha mulighet til å følge opp 

ny kunnskap og en større personalgruppe vil gjøre det lettere å fristille ansatte til kurs og 

videreutdanning, samt frigi kapasitet for bruk av flere varierte metoder.  

Til tross for økte muligheter for spesialisering er det viktig å merke seg at utvikling av nye og 

bedre tiltak ikke kommer av seg selv. Erfaring fra andre samarbeider tilsier at de kvalitative 

gevinstene hovedsakelig ligger i et sterkt fagmiljø generelt, i håndteringen av komplekse og 

krevende saker, samt i undersøkelsesarbeidet. På tiltakssiden er erfaringene mer varierte. Det 

tar tid å opparbeide styrket tiltakskompetanse. Sentrale forventninger til barnevernet fremover 

er at det arbeides med dette. Behovet understøttes av en mor som uttalte seg i forbindelse med 

utredningen: «Det har vært frustrerende at det er så lite å gjøre (…) jeg trodde de skulle ha 

mer å spille på. Barnevernet har ikke så stort spillerom når det gjelder frivillige tiltak».  

Å utvikle bredde i tiltaksalternativene, samt å målrette tiltakene i forhold til bekymrings-

grunnlag, krever systematisk arbeid med kompetanseheving, implementering, samt ledelsens 

kontinuerlige oppfølging av ansatte og evaluering i enkeltsaker. 



  

 

 

  
 
 

 

 

Trygge og sikre tjenester 

En større barneverntjeneste vil kunne gi mulighet for en annen type struktur enn i dag. Dette 

vil kunne gi mer like og sikre tjenester til alle innbyggere i de to kommunene gitt at det 

utarbeides en felles fagkultur med gode rutiner og interne samarbeidsstrukturer som sikrer 

systematisk faglig utvikling og arbeid. Både samarbeidspartnere og tjenestemottakere ser det 

som positivt at en større tjeneste kan øke muligheten for bytte av saksbehandler i de tilfeller 

samarbeidet mellom saksbehandler og tjenestemottaker ikke fungerer. Det gir trygghet for den 

enkelte. På den andre siden presiseres det også fra tjenestemottakere at en må unngå 

unødvendige og uønskete bytter av saksbehandler. 

Samordning og kontinuitet 

Samhandling og samordning av tjenester i to kommuner øker kompleksiteten. Det vil følgelig 

være mer krevende å følge opp tverrfaglig samarbeid ved en sammenslåing. Kompleksiteten 

kan medføre et større behov for målretting av samhandlingen, noe som kan gi bedre kvalitet. 

Når det blir flere aktører involvert øker behovet for å vurdere og konkretisere hva som er 

formålet med samhandling, hvilke samarbeid barnevernet skal inngå i, hvem som kan bidra i 

tiltaksarbeidet, samt grensesnittet mellom barnevern og andre kommunale tjenester. Med dette 

forstås hva som regnes som barnevernets oppgaver i de to kommunene og hvordan det 

forebyggende barnevernet skal ivaretas. 

Det er en bekymring fra noen samarbeidsparter at barnevernet kan bli mer fjernt fra dem. Det 

kan også være en bekymring for å miste fordelene ved å være en liten tjeneste. Små tjenester 

har god oversikt over aktive saker, de har varierte arbeidsoppgaver og mange samarbeids-

partnere kjenner dem. Samtidig vil et sammenslått barnevern fortsatt være en liten tjeneste, 

om enn større enn i dag.  

God ressursutnyttelse 

Det er behov for lederkompetanse, tydelige lederstrukturer og ansvarsforhold i barnevernet. Et 

større fagmiljø med en tydelig fagledelse vil kunne gi gevinster i form av gode barnevern-

faglige tjenester og rom for organisering og oppgavespesialisering som legger til rette for god 

ressursutnyttelse. En samlet tjeneste vil tiltrekke flere, og ofte mer kvalifiserte/erfarne, søkere.  

Det er nødvendig å omsette kjøp av tjenester til interne ressurser. Dette kan være en 

arbeidskrevende omstilling, men den vil også kunne gi gevinst i form av at barneverntjenesten 

selv opparbeider og videreutvikler kompetanse, samt at en har bedre kontroll med oppgave-

utførelsen. 

Likeverdige tjenester og tilgjengelighet 

Kvalitativt gode tjenester skal være tilgjengelige for alle som trenger det. Samarbeidspartnere 

har spilt inn en bekymring for at tilgjengeligheten vil begrenses ved at den fysiske avstanden 

øker. Tjenestemottakerne har i mindre grad enn forventet vært opptatt av dette. For noen vil 

det være lettere å ta kontakt med en tjeneste der de kan være anonyme eller sjansen for å 

treffe noen fra nærmiljøet er mindre. Det har vist seg at en større og tydeligere tjeneste kan gi 

barnevernet den tillit/troverdighet som skal til for å ta kontakt. 

Nordlandsforskning fant at barnevernlederne vurderte tjenesten som like tilgjengelig for alle 

deltakerkommunenes innbyggere også i de tilfeller der tjenesten ikke hadde fast kontortid i 

alle kommunene. Tilsvarende antas å gjelde tilgjengelighet for samarbeidspartnere.  



  

 

 

  
 
 

 

 

Effektivitet 

Tilstrekkelig størrelse på barneverntjenesten vil gi rom for organisatoriske grep som kan bidra 

til effektivisering. F.eks. kan et sterkere saksmottak og mer kompetanse på området være 

effektivt for saken i sin helhet. Det trekkes frem fra både ansatte, samarbeidspartnere og 

tjenestemottakere at en større tjeneste vil ha kjennskap til ulike type saker, og ha anledning til 

å bygge seg opp erfaring gjennom mange tilsvarende type saker. Dette kan bidra til 

effektivitet i saksbehandlingen. 

Faglig sterk og tydelig ledelse av barneverntjenestene er et nasjonalt satsningsområde. For 

barnevernledelsen vil det kreve mer å lede en større virksomhet. Generelt vil behovet for 

administrasjon, samordning og rapportering øke med to kommunale systemer å forholde seg 

til. Det vil bli flere samhandlingsarenaer og kontaktpersoner, og ledelsen vil måtte samkjøre 

seg slik at flere kan representere tjenesten utad. 

En felles tjeneste vil ha bedre forutsetninger for å unngå store kjøp av tjenester. Kjøp av 

saksbehandlertjenester medfører behov for å følge opp og kontrollere arbeidet i stor grad for å 

sikre lovkrav og interne rutiner. Ved å avvikle slike kjøp unngås dobbeltarbeidet som følger 

av at ledelsen selv må delta i store deler av oppgaveutførelsen for å ivareta myndighets-

utøvelsen.  

Det vil overveiende sannsynligvis være kostnadseffektivt å ha én felles tjeneste som ruster seg 

mot ny lov, fremfor å bygge opp to tjenester som hver for seg skal håndtere de endringer som 

kommer. Dette støttes av en undersøkelse Telemarksforskning gjorde av kostnadsutviklingen 

i kommunale barnevern i 2010. Rapporten konkluderte med at kostnadsveksten i kommuner 

med interkommunale samarbeid har vært svakere enn i andre små kommuner. Det utledes av 

dette at etablering av interkommunale barnevern er en mer kostnadseffektiv måte å styrke 

barnevernet på i små kommuner enn om kommunene skulle videreutviklet tjenesten hver for 

seg.  

Sårbarhet 

For Gausdal og Øyer er temaet sårbarhet særlig aktuelt. I mindre kommuner er habilitets-

utfordringene sentrale, og det er få ansatte å spille på. Dette gjelder særlig i perioder med 

fravær, vakanser eller store saksmengder (naturlige svingninger).  

Selv ved sammenslåing av de to tjenestene, vil barnevern fortsatt være en sårbar tjeneste. 

Samtidig vil en interkommunal tjeneste være mindre sårbar enn tjenestene hver for seg. En 

større tjeneste vil ha fordelen av å ha flere ansatte som kan avlaste hverandre.  

For å kunne avlaste saksbehandlere på saker som omfatter habilitet, kompleksitet, 

rettsbehandling eller saker som på andre måter er svært krevende, er det en klar fordel å ha 

ledelse som ikke har oppfølgingsansvar i enkeltsaker. Ved behov kan leder tre inn i saker.  

 

Samarbeidsavtale 

For dette samarbeidet, anbefaler kommunedirektøren administrativt vertskommunesamarbeid. 

Det er utarbeidet forslag til samarbeidsavtale som oppfyller lovens krav. Forslaget til avtale er 

vedlagt denne saken.  



  

 

 

  
 
 

 

 

Når samarbeidet innledes kan det gis en generell instruks om hvordan saker skal løses på 

vegne av samarbeidskommunene, eller en samarbeidskommune kan gi spesiell instruks for 

saker som alene angår denne kommunen eller dens innbyggere. I praksis vil dette ofte løses i 

form av en administrativ avtale om tjenesteleveransen, som gir retning for hvordan arbeidet 

skal utføres og rapportering til samarbeidskommuner skal skje. En slik avtale inngås eventuelt 

på kommunedirektørnivå. 

Kommunedirektørens anbefaling 

Det er kommunedirektørens oppfatning at det er mange positive effekter ved å slå sammen de 

to barneverntjenestene. Med tanke på kvalitet vil en sammenslåing muliggjøre en annen type 

struktur og organisering enn i dag. Mulighet for etablering av team med ulik kompetanse 

påvirker evne og mulighet til ressursutnyttelse positivt.   

En interkommunal tjeneste vil med overveiende sannsynlighet gjøre barnevernet mer effektivt 

og mindre sårbart. Det vil gi bredere kompetanse, bedre kapasitet og flere muligheter for 

kollegabasert veiledning og støtte, blant annet ved spørsmål om habilitet og i konflikt-

situasjoner. I tillegg forventes det å være enklere å rekruttere til stillinger i en ny og større 

tjeneste, samt at en får mindre utskiftning av personale. 

Etablering av et vertskommunesamarbeid vil ikke gi økonomisk innsparing for deltaker-

kommunene, da dagens driftsnivå anses å måtte videreføres. Utgifter til enkelttiltak vil uansett 

bæres av bostedskommunen, og er derfor ikke en del av regnestykket. Som tidligere nevnt, 

kan det oppleves som tryggere å ta kontakt med eller melde saker til en større tjeneste, noe 

som kan medføre økt press på tjenesten i en periode og derigjennom økte kostnader. Samtidig 

innebærer et slikt oppsving at barn og familier som tidligere ikke har vært kjent for barnevern-

tjenesten kan få hjelpen de har behov for. Det er vanskelig å forutse om en slik økning 

eventuelt vil bli av midlertidig eller varig art. Selv om samarbeidet ikke gir økonomisk 

innsparing på kort sikt, forventes det en mindre kostnadsvekst som følge av endringer av 

kommunens ansvar etter barnevernloven enn om tjenestene står alene.  

De kommende endringene i barnevernloven forventes å tre i kraft fra 2022. Reformen gir 

kommunene større ansvar for barnevernet, både faglig og økonomisk.  

Den nye økonomiske modellen som følger av ny barnevernlov vil medføre et stadig større 

behov for å utvikle gode tiltak i kommunal egenregi. Utviklingen heller til at barnevernssaker 

blir mer komplekse. Det kreves en sterk fagledelse både for å sørge for utvikling av 

barneverntjenestens saksbehandlingskompetanse, utredningskompetanse og utvikling av tiltak 

i egenregi. Dette er også viktig for å trygge ansatte på egen kompetanse og unngå høy 

utskifting av personale og sykefravær i en stadig mer krevende tjeneste. Det er et faktum at 

barneverntjenesten er i en særstilling når det gjelder å måtte stå i interessemotsetninger 

mellom foreldre og barn, stadig flere og mer negativ medieinteresse, samt presset fra ulike 

interesseorganisasjoner nasjonalt og internasjonalt som ønsker å aksjonere mot det norske 

barnevernet.  

For å være i stand til å møte alle nye krav for framtidens barnevern, er det en fordel å være en 

større, mer robust fagtjeneste. Dersom kommunestyrene kommer til at det skal etableres et 

vertskommunesamarbeid knyttet til barneverntjenesten, vil Gausdal sikre at praktiske 

løsninger er på plass før oppstart. De to tjenestene vil også arbeide videre med å opparbeide 

en felles fagkultur frem mot sammenslåingen. 



  

 

 

  
 
 

 

 

Etter en helhetlig vurdering, anbefaler kommunedirektøren at det etableres en interkommunal 

barneverntjeneste for Øyer og Gausdal med virkning fra 1.1.2021. Det foreslås at tjenestens 

budsjettramme ved oppstart tilsvarer summen av kommunens separate driftsbudsjetter for 

barneverntjenestene, med de presiseringer som framgår under økonomikapittelet. I tillegg vil 

det være en pris- og lønnsjustering opp til 2021-nivå.   

 

 

... Sett inn saksutredningen over denne linja  

 

Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 

 

innstilling/vedtak: 

::: Sett inn administrasjonens forslag til vedtak under denne linja  

 

Kommunestyret godkjenner vertskommuneavtalen for interkommunal barneverntjeneste for 

Øyer og Gausdal kommune, etter Lov om kommuner og fylkeskommuner § 20-2, med virkning 

fra 01.01.2021. 

 

 

::: Sett inn administrasjonens forslag til vedtak over denne linja  


