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1 Innledning 
 
Barnevernets mandat er å sikre at barn og unge ikke blir utsatt for omsorgssvikt, mishandling og 

overgrep. For å løse sitt mandat har barneverntjenesten myndighet til å gripe inn i barns og 

foreldres liv, yte hjelp og utøve kontroll. Barnevernet skal også bidra til at barn og unge får trygge 

oppvekstkår, og sette inn tiltak så tidlig at varige problemer kan unngås. Barnevernets legitimitet 

vil i stor grad avhenge av hvorvidt en evner å sikre de aller mest utsatte barna. Barneverntjenesten 

må være dimensjonert for utfordringene en slik innsats krever.  

 

Barnevernets rammebetingelser, dvs. økonomiske ressurser, tilgang på tiltak, samarbeid med 

andre og antall barn det blir meldt bekymring for, legger premissene for hvordan barnevernets 

oppgaver kan utføres, og for muligheten den enkelte barnevernsarbeider har til å anvende sin 

kompetanse. Både ytre rammebetingelser, ressurser, organiseringen av tjenesten og de ansattes 

kompetanse må korrespondere med de omfattende utfordringer barnevernet er pålagt å løse, for å 

sikre barnevernlovens formål: At barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse 

og utvikling, skal få nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. 

 

Denne barnevernplanen er utarbeidet for å sikre at den kommunale barneverntjenesten kan utøve 

sitt mandat på en best mulig måte, innenfor de ressursene som er tilgjengelige. 

 

2 Mandat 
 
Formannskapet i Ringsaker besluttet i f.sak 38/2010 å opprette en plangruppe for utarbeidelse av 

Barnevernplan. Følgende mandat ble gitt: 

 

”1) Med utgangspunkt i NOVAs utredning og annet tilgjengelig materiale etter  

gruppas vurdering skal det foretas en risiko- og sårbarhetsanalyse av  

barneverntjenestens arbeid med lovbestemte oppgaver og foreslås tiltak med tanke på å: 

 

• sikre en barneverntjeneste med forsvarlig kvalitet innenfor barnevernlovens rammer 

• sikre en effektiv tjenesteproduksjon 

• sikre en forsvarlig forvaltning i henhold til lovgivning og økonomisk styring 

 

2) Planforslag skal oversendes rådmannen innen utgangen av 2010, og deretter undergis 

nødvendig saksbehandling før det oversendes til politisk behandling.”   

  

3 Plangruppa 
 
Plangruppa har bestått av følgende deltakere: 

– Edel Karin Joløkken, politiker 

– Oluf Maurud, politiker 

– Lars Erik Hermansen, kommunalsjef 

– Trond Østerbø, tillitsvalgt 

– Ingvild Røe, rådgiver helse- og omsorgsseksjonen 

– Ellen Robøle-Hegge, barneteamleder 

– Gaute B. Lillebo, ungdomsteamleder, assisterende barnevernsjef 

– Lisbet Gjønnes, barnevernsjef 
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4 Plangruppas arbeid 
 
Plangruppa har hatt til sammen 11 møter: 

– Møte 1: Mandat, gjennomgang NOVA-rapporten, oppdatert status kostratall og annet 

tallmateriale som beskriver virksomhetsområdet  

– Møte 2: Situasjonsbeskrivelse barneverntjenestens arbeid v/ teamlederne, framdriftsplan, 

aktuell litteratur, fordeling av oppgaver 

– Møte 3: Litteraturgjennomgang, gode eksempler, situasjonsbeskrivelse barneteam 

– Møte 4: Avgrensning barnevern/andre enheter, definere “førstelinjen” og gråsoner, hva 

kan og bør andre enheter gjøre for utsatte barn, opplæringsprogram, mulig samordning 

med andre pågående prosjekter, medarbeiderinvolvering 

– Møte 5: Statsbudsjettet – styrking av det kommunale barnevernet, kommunens søknad og 

bruk av nye personalressurser (ny teamstruktur), ekstraordinære tiltak ventelister, 

brukerinvolvering 

– Møte 6 – 8: Oppsummering ekskursjon, aktuelle tiltak, nye tiltak, innhenting av 

informasjon fra samarbeidspartnere og andre informanter 

– Møte 9 – 10: Vurdering av tiltak og gjennomgang plandokument 

– Møte 11: Prioritering 

 

Sentrale samarbeidspartnere/meldingsinstanser som etter invitasjon har møtt i arbeidsgruppa for å 

gi innspill til planarbeidet: 

– Et utvalg skoleledere/nestledere (fra: Nes barneskole, Nes ungdomsskole, Kirkenær, 

Fagerlund, Kilde og Brumunddal ungdomsskole) 

– Leder for helsestasjonene, Ingeborg Wien 

– Leder for PP-tjenesten, Turid Fauske 

 

Ressurspersoner som etter invitasjon har møtt i gruppa for å gi informasjon om enkelttiltak: 

- Psykolog ved Familiens hus, Ole Christer Finset Lund, som orienterte om ICDP 

- Rådgiver Inger Eline Tjønneland som orienterte om arbeidet med forebyggende strategi 

mot vold i nære relasjoner 

- Koordinator for Home-Start Eva Eidem, Hamar kommune 

 

Gjennomført ekskursjon:  

– Barneverntjenesten i Trondheim,  

– Ble orientert om bruk av Start-møter i undersøkelser, samt de hjelpetiltak 

barneverntjenesten i Trondheim har utviklet. 

 

5 Sentrale dokumenter 
 
Nova notat 3/2010: Gjennomgang av barneverntjenesten i Ringsaker 2009 

 

Rådmannen tok initiativ til en gjennomgang av barneverntjenesten i handlingsprogram med 

økonomiplan 2008 – 2009 (kap. 4.6 Barne- og ungdomsvern). Utgangspunktet var veksten i 

antallet meldinger og ressurskrevende tiltak, for å få vurdert hvordan det kan arbeides mer 

effektivt med god faglig kvalitet.  

 

Forskerne, Lars B. Kristofersen og Anders S. Mathiesen, konkluderte med behov for økte 

ressurser, bredere tiltaksvifte, og at flere barn og unge må få hjelp av barnevernet i Ringsaker. 
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Oppsummering av anbefalingene: 

1) Kommunene bør opp på minimum nasjonalt nivå med hensyn til barnevernsatsning (dvs. 

budsjett og bemanning i forhold til barneinnbyggerantall) innen ca. 12 måneder 

2) Kommunen bør opp på minimum nasjonalt nivå med hensyn til barnevernrate innen ca. 12 

måneder, dvs. andel barn med omsorgstiltak og hjelpetiltak. Ringsaker ligger betydelig under 

landsgjennomsnitt på barn med hjelpetiltak  

3) Barneverntjenesten bør få mer ressurser til å videreutvikle og etablere et tettere samarbeid 

med barnehager, skoler, helsetjenesten og politiet 

4) Viktig å videreføre forebyggende arbeid og tidlig intervensjon med barnehage og 

helsesøstertjenesten 

5) Kommunen må benytte hjelpetiltak i barnevernet vesentlig oftere enn i dag, og komme opp på 

minimum nasjonalt nivå både med hensyn til antall hjelpetiltak og ressursbruk 

6) Det bør vurderes å benytte en større vifte av hjelpetiltak 

7) Tiltakene som allerede benyttes, bør benyttes i større grad og videreutvikles, dvs. økt bruk av 

barnehageplass som barneverntiltak, skolefritidsordning, avlastningstiltak, råd og veiledning.  

8) Det bør vurderes å opprette et miljøterapeutisk team som kan jobbe tettere på familier 

9) Det bør vurderes å benytte familieråd som tiltak 

10) Ettervernstiltak bør videreutvikles og styrkes, bl.a. økonomisk støtte, hjelp til utdanning og 

bolig, samt videreutvikle samarbeidet med NAV 

11) Familiens hus bør videreføres og styrkes 

12) Ungdomskontakten bør videreføres og styrkes 

13) Det bør etableres en barnevernplan, og utarbeides en barnvernpolitikk på kort og lang sikt 

 

For nærmere opplysninger om mandat, metode, funn og anbefalinger henvises til rapporten.  

 

6 Mål for planen 
 
Hovedmål: Rett innsats i tide 

 

Delmål:  

 Et robust og kunnskapsbasert barnevern 

 Kommunale tjenester som bidrar til forebygging av omsorgssvikt og atferdsvansker, og 

avdekker barn i risiko så tidlig at varige problemer kan unngås 

 Etablering av en tiltaksvifte, som gjennom tilpassede og effektive tiltak skaper endring og 

utvikling i omsorgssituasjonen til utsatte barn, og stopper barns lidelse. 

 Barn som ikke kan vokse opp hos sine foreldre, skal sikres tilknytning, tilhørighet og 

sammenheng i livet 

 

7 Befolkningsutvikling 
 
Tall fra Kostra viser at folketallet i Ringsaker har steget jevnt siden 2004. Nedenfor vises noen 

oppdaterte tall for Ringsaker og omkringliggende kommuner for perioden 2008-2010. Utviklingen 

i barnebefolkningen er stabil, selv om antallet fødsler svinger noe.  
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Tabell 1: Folkemengde, antall barn og unge i aldersgruppen 0-17 år, 2008, 2009 og 2010: 

Kommune 2008 2009 2010 

 Folke-

mengde 

Antall 

0-17 

Andel 

0-17 

Folke-

mengde 

Antall  

0-17 

Andel  

0-17 

Folke-

mengde 

Antall 

0-17 

Andel 

0-17 

Ringsaker  32402 7428 22,9 32524 7438 22,8 32842 7373 22,4 

Stange 18982 4160 21,9 19104 4123 21,5 19154 4089 21,3 

Hamar 28211 5604 19,8 28344 5622 19,8 28662 5636 19,6 

Lillehammer 26104 5568 21,3 26381 5641 21,3 26571 5596 21,0 

Gjøvik 28611 6044 21,1 28807 6001 20,8 28974 6042 20,8 

Hedmark 189965   190528   191622   

 

Av Ringsakers 32 842 innbyggere i 2010, var 7 373 under 18 år. Det utgjør 22,4 % av 

befolkningen i kommunen. I forhold til de øvrige kommunene i regionen, har Ringsaker en 

relativt stor andel barn og unge, men andelen er ellers på linje med landet for øvrig.  

 

Ringsaker ligger høyt på flere indikatorer jf. SSB/Kostra, som sosialhjelpsbruk, antall unge 

arbeidsledige 16 - 24 år, enslige forsørgere, uførepensjon, dødelighet og lavt utdanningsnivå. 

Dette er faktorer som kan bidra til den totale problembelastningen for sosialt utsatte familier, og 

føre til økt behov for barneverntjenester. 

 

Ringsaker har et relativt stort folketall sammenlignet med de fleste kommuner i Norge. Med 

såpass mange innbyggere, må en påregne at alle typer barnevernssaker, både med hensyn til 

alvorlighetsgrad og kompleksitet, kan være representert blant de sakene barneverntjenesten 

arbeider med til enhver tid. Dette vil påvirke hvordan barneverntjenesten bør dimensjoneres mht. 

omfang, tiltaksbredde og kompetanse. 

 

Ut fra kommunens satsing på vekst og utvikling, med mål om flere innbyggere, må en forvente at 

også antallet barn og unge med spesielle behov vil øke. 

 

8 Ansvarsfordeling barnevern 
 
Det kommunale barnevernet har ansvar for å undersøke bekymringsmeldinger, sette inn og følge 

opp tiltak, samt forberede saker for behandling i fylkesnemnda (se for øvrig pkt. 11). 

 

Barne-, ungdoms- og familieetaten (“Buf-etat”) utfører statens oppgaver innenfor barnevernet: 

a) Bistå barneverntjenesten med plassering av barn utenfor hjemmet etter anmodning 

b) Rekruttere og formidle fosterhjem 

c) Ha ansvar for at fosterhjemmene får nødvendig opplæring og generell veiledning 

 

Buf-etat formidler plass i barneverninstitusjon og akuttiltak og tilbyr noen spesifikke hjelpetiltak. 

Kommunen betaler en egenandel for bruk av de fleste av Buf-etats tiltak, som varierer fra kr 

13 425 til 34 359 pr. måned. 

 

Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker behandler begjæring fra kommunen om 

omsorgsovertakelse, plassering i atferdsinstitusjon, pålegg om hjelpetiltak samt samvær med 

foreldre for barn under omsorg. Klage på fylkesnemnda vedtak behandles av rettsapparatet. 

 

Andre klagesaker behandles av Fylkesmannen. Fylkesmannen fører tilsyn med kommunens 

barneverntjenester, gjennom enkeltsaker, tilsynsbesøk, kvartalsvis kontroll av om 

undersøkelsesfristene overholdes og halvårsrapporteringer av barneverntjenestens arbeid. 
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9 Politiske føringer i Ringsaker 
 
KST-079/09 “Situasjonen i barneverntjenesten”: Kommunestyret fattet følgende vedtak: 

1. Redegjørelse om situasjonen i barneverntjenesten i Ringsaker, tas til orientering.  

2. Rådmannen bes jobbe videre med å få barnevernet opp på landsgjennomsnittet når det 

gjelder bemanning, i tråd med underveisrapporten fra NOVA.  

3. Det utarbeides et opplæringsprogram for ansatte som jobber med barn og ungdom. 

Opplæringsplanen skal omhandle hvordan forebygge, avdekke og hvordan hjelpe og 

beskytte.  

4. Omsorgskomiteen gis i oppdrag å arrangere en barnevernsdag i løpet av 2010. 

Barnevernsdagen skal planlegges og arrangeres i samråd med rådmannen. 

 

10 Organiseringen av barneverntjenesten i Ringsaker 
 
Barneverntjenesten er den største avdelingen i Resultatenhet Barne- og ungdomsvern. 

Barnevernsjefen er leder for enheten, og har den beslutningsmyndighet som etter lov om 

barneverntjenester er lagt til barnevernadministrasjonens leder. I tillegg består enheten av 

Ungdomskontakten, tiltak innenfor samarbeidstiltaket Familiens hus, og Bosettingstiltak for 

enslige mindreårige asylsøkere. 

 

Organisasjonskart 1: Virksomhetsområde 50 Barnevern, Resultatenhet 500 Barne- og 

ungdomsvern 

 

 
 
Ringsaker kommune har sammen med kommunene Trysil, Åmot, Elverum, Løten, Stange, Hamar 

og Lillehammer inngått avtale med Norsk folkehjelp om drift av interkommunal barnevernvakt på 

ettermiddag/kveld på hverdager, samt natt til lørdag og søndag. Styrer for barneverninstitusjonen 

Fagertun hybelhus, Brumunddal er leder for barnevernvakta. Barnevernvakta har ikke 

vedtaksmyndighet etter barnevernloven, men setter på vegne av de deltakende kommunene inn 

nødvendige akuttiltak som ikke krever enkeltvedtak inntil førstkommende virkedag, når 

barneverntjenesten overtar saken. I akutte situasjoner som krever tvangstiltak benyttes 

påtalemyndigheten, som har vedtakskompetanse i tilknytning til noen av barnevernlovens 

akuttbestemmelser. 

 

Interkommunal 
barnevernvakt Barnevernsjef        

1 

Bvtj 
ungdomsteam 

Bvtj      

barneteam 

Familiens hus 
Familieveileder 

Fritidsgrupper 
barn 

Bvtj     
omsorgsteam 

Familiens hus 

psykolog 
Ungdomskontakt 

Frtidsgrupper 
ungdom 

BEMA 

Merk/adm            

1 adm.kons            

1,5 sekretær 

BEMA            

 0,6 admkons                           
0,5 sekretær 
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Barneverntjenesten er organisert i et barneteam (barn opp til 12 år), og et ungdomsteam 

(barn/ungdom i alderen 12 – 18 år, samt ev. videreføring av tiltak/ettervern for ungdom i 18 - 22 

år). Hvert team ledes av en teamleder. I forbindelse med innvilgelse av statlige styrkingsmidler er 

det opprettet et eget team for oppfølging av fosterbarn. 

 

Begrunnelsen for teamstruktur: 

• Økt spesialisering – økt kompetanse 

• Effektivisering av arbeidet ved å spesialisere medarbeidernes kompetanse  

• Redusere energilekkasje ved for mange avbrudd mellom forskjellige typer oppgaver 

• Forebygge utbrenthet – hindre at medarbeidere «forstrekker seg» i prioriterings-vurdering 

mellom forskjellige lovkrav og ulike alvorlige og presserende saker 

• Et overkommelig kontrollspenn for teamleder i barneteam 

• Profesjonalisere avtalevilkår i fosterhjemskontrakter og bidra til likebehandling ved 

sammenlignbare forhold 

 

Organisasjonskart 2: Barneverntjenesten pr 30.4.2011 

 

 
 
Som et internt tiltak for å styrke barneverntjenesten, er en 60 % stilling som familieveileder i 

Familiens hus omgjort til tiltakskonsulent i barneverntjenesten. Når ny bemanningsplan er vedtatt 

blir det 1,4 familieveiledere i Familiens hus, inkl. kursledere for De utrolige årene. 

 

11 Barneverntjenestens oppgaver 
Barneverntjenesten skal være barns sikkerhetsnett, når tiltak fra andre instanser og rettigheter etter 

andre lovverk ikke er tilstrekkelig for å sikre barns omsorgssituasjon. 

 

Barneverntjenestens formål er definert i barnevernloven § 1-1: 

§ 1-1. Lovens formål.  

       Formålet med denne loven er  

- å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får 

nødvendig hjelp og omsorg til rett tid  

- å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår  

 

Interkommunal 

 barnevernvakt 
Barnevernsjef 

1 

Ungdomsteam 

1 teamleder 

4,1 barnevernkonsulent 

0,7 familieveilder "ruf" 

Barneteam 

1 teamleder 

6,9 barnevernkonsulent 

0,5 hjemkonsulent 

0,5 tiltakskonsulent 

Fritidsgrupper barn 

4 x 8,92 % aktivitetsledere 

Familiens hus 

2 familieveileder/tiltakskonsulent 

Omsorgsteam 

1 teamleder 

3 fosterhjemskonsulenter 
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Barnevernets viktigste oppgaver: 

 Ta vare på utsatte barn: Barneverntjenestens særlige oppgave er å ta vare på de mest utsatte 

barna. Barn skal beskyttes mot omsorgssvikt. Barneverntjenesten skal treffe tiltak for å 

motvirke at barn lider fysisk og psykisk overlast. 

 Hjelpetiltak til barn som bor i hjemmet: Barneverntjenestens skal sette i verk hjelpetiltak for 

barnet og familien, når barnet på grunn av forhold i hjemmet har særlig behov. Hjelpen kan 

gis i form av råd, veiledning og hjelpetiltak i hjemmet. Barneverntjenesten skal bidra til å gi 

det enkelte barn gode levekår og utviklingsmuligheter. 

 Hjelpetiltak utenfor hjemmet: Barneverntjenesten kan for en periode i samråd med 

foreldrene formidle plass i fosterhjem, senter for foreldre og barn, eller institusjon, dersom 

tiltak i hjemmet ikke er tilstrekkelig for å ivareta barnets behov. 

 Hjelpetiltak mot foreldrenes vilje: Hjelpetiltak i form av dagtilbud til barn (barnehage eller 

lignende) kan settes i verk etter pålegg. Det må treffes vedtak om dette i fylkesnemnda, etter 

forslag fra kommunen 

 Omsorgsovertakelse: Hvis barn blir utsatt for omsorgssvikt, mishandling eller overgrep i 

hjemmet, kan barneverntjenesten fremme krav om omsorgsovertakelse til fylkesnemnda. 

 Adferdsplasseringer: Plassering i institusjon for undersøkelse eller behandling, når 

barn/ungdom har vist alvorlige atferdsvansker i form av utpreget normløs atferd, som 

alvorlig eller gjentatt kriminalitet, vedvarende bruk av rusmidler, prostitusjon eller 

manglende tilknytning til normalt livsmønster for barn i samme aldersgruppe. Plassering kan 

skje på grunnlag av samtykke fra barnet selv, eller etter vedtak i fylkesnemnda. 

 

Barnevernstiltak kan treffes overfor barn under 18 år som oppholder seg i kommunen. Tiltak 

iverksatt før fylte 18 år, kan opprettholdes eller erstattes av andre tiltak inntil fylte 23 år. 

 

Barneverntjenesten samarbeider med andre instanser som arbeider med barn, unge og deres 

foreldre. Samarbeid skjer for å samordne hjelpetiltak for det enkelte barn, og som en generell 

strategi for å styrke barns oppvekstkår. 

 

12 Lovkrav 
 

Barneverntjenestens ansvar, oppgaver og saksbehandlingsregler følger av Lov om 

barneverntjenester av 17. juli 1992 nr. 100. 

12.1 Generelle lovkrav 

 
Alle kommuner skal ha en barneverntjeneste med en ansvarlig leder.  

 

Barneverntjenesten skal: 

a) gi råd og veiledning 

b) treffe vedtak i henhold til loven 

c) forberede saker for behandling i fylkesnemnda 

d) iverksette og følge opp tiltak 

Kommunen har i henhold til barnevernlovens § 2-1 ansvaret for nødvendig opplæring av 

barneverntjenestens personell. Personalet er forpliktet til å delta i opplæring som blir bestemt, og 

som anses nødvendig for å holde deres kvalifikasjoner ved like.  

Kommunene har også et ansvar for å drive forebyggende virksomhet. Dette framkommer av 

barnevernlovens §§ 3-1, 3-2 og 3-3: 
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§ 3-1. Barneverntjenestens forebyggende virksomhet.  

Kommunen skal følge nøye med i de forhold barn lever under, og har ansvar for å finne tiltak som kan 

forebygge omsorgssvikt og adferds problemer.  

Barneverntjenesten har spesielt ansvar for å søke avdekket omsorgssvikt, adferds-, sosiale og 

emosjonelle problemer så tidlig at varige problemer kan unngås, og sette inn tiltak i forhold til dette.  

§ 3-2. Samarbeid med andre deler av forvaltningen.  

Barneverntjenesten skal medvirke til at barns interesser ivaretas også av andre offentlige organer.  

Barneverntjenesten skal samarbeide med andre sektorer og forvaltningsnivåer når dette kan bidra til 

å løse oppgaver som den er pålagt etter denne loven. Som ledd i disse oppgavene skal 

barneverntjenesten gi uttalelser og råd, og delta i den kommunale og fylkeskommunale 

planleggingsvirksomhet og i de samarbeidsorganer som blir opprettet.  

§ 3-3. Samarbeid med frivillige organisasjoner.  

Barneverntjenesten bør også samarbeide med frivillige organisasjoner som arbeider med barn og 

unge.  

 
Rundskriv Q-19/91, 5.12.91: Alle kommuner skal ha en beredskap som kan gi barn og unge hjelp 

når de trenger det. Beredskapen skal sikre at barn og unge som utsettes for mishandling, 

omsorgssvikt eller seksuelle overgrep, får hjelp umiddelbart. 

 

Beredskapsordningen skal ta utgangspunkt i lokale behov, men: 

”kommunenes barneverntjeneste forutsettes å være slik organisert, særlig med 

henblikk på såkalte ”hastevedtak”, at det til enhver tid vil være mulig å få tak i 

barnevernadministrasjonens leder, evt. dennes stedfortreder.” 

Brev fra departementet datert 5. november 1996 (96/01540)  

 

12.2 Krav til saksbehandling 

 
Lov om barneverntjenester, forvaltningsloven og tvisteloven angir saksbehandlingsreglene for 

barneverntjenesten. Saker om omsorgsovertakelse og tvangssaker behandles av fylkesnemnda for 

barnevern og sosiale saker. I disse sakene skal kommunen være representert av advokat. 

 

Her spesifiseres kun de mest sentrale frister og handlingskrav, som har betydning for 

dimensjoneringen av tjenesten, og som har særskilt fokus ved fylkesmannens tilsyn: 

 

– En melding skal gjennomgås innen 1 uke, for å beslutte om meldingen skal følges opp med 

undersøkelse. 

– Barneverntjenesten skal snarest undersøke forholdet, når det er grunn til å anta at det 

foreligger behov for barneverntiltak. En undersøkelse skal være gjennomført innen 3 

måneder. I særlige tilfeller kan det besluttes å utvide fristen til 6 måneder. 

– Ny vurdering av undersøkelser henlagt uten tiltak, hvis henleggelsen skyldes at foreldrene 

motsetter seg foreslåtte hjelpetiltak, på tross av at barneverntjenesten vurderer at barnas 

omsorgssituasjon er mangelfull. 

– Tiltak skal settes inn snarest, men senest innen 6 uker fra vedtakstidspunktet, når grunnlaget 

for tiltaket er alvorlig omsorgssvikt. 

– Barn skal høres fra de er 7 år. 
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– Midlertidige vedtak i akuttsituasjoner skal oversendes fylkesnemnda umiddelbart, for 

godkjenning innen 48 timer. 

– Møte til fylkesnemndas klagebehandling av akuttsak innen en uke etter at fylkesnemnda 

mottok klagen. 

– Etter akuttvedtak skal ev. begjæring om videre tiltak oversendes fylkesnemnda innen 6 uker, 

men innen 2 uker hvis det gjelder ungdom med sosiale atferdsproblemer. 

– Tilbakemelding til melder om at melding er mottatt innen 3 uker etter mottatt melding. 

– Tilbakemelding til offentlig melder og helsepersonell som har meldt bekymring om 

undersøkelsen har ført til henleggelse eller tiltak, og ev. hvis nødvendig, hva slags tiltak som 

er satt inn, innen 3 uker. 

– Oversende sak til fylkesnemnda senest 3 måneder etter krav fra privat part om endring i 

tidligere sak. 

– Tiltaksplaner i alle tiltakssaker, med jevnlig evaluering. 

– Omsorgsplan i alle omsorgssaker. 

– Oppfølgingsplan for tiltak ut over fylte 18 år i god til før ungdommen fyller 18 år. 

– Oppnevne tilsynsfører uavhengig av barnevernet for alle fosterbarn i kommunen. 

– Minimum 4 tilsynsbesøk av tilsynsfører for alle fosterbarn, samt dokumentert tilsynsrapport; 

for barn som har bodd lenge i fosterhjemmet og er i en stabil situasjon kan det treffes vedtak 

om at to tilsynsbesøk er tilstrekkelig. 

– Minimum 4 oppfølgingsbesøk fra barneverntjenesten i alle fosterhjem. 

 

13 Aktuell situasjon – faktisk informasjon og tallmateriale 
 
Antallet meldinger til barneverntjenesten har økt over flere år: 

 
Tabell 2: Barneverntjenesten i Ringsaker, antall barn meldt i løpet av året                                                                                                               

 1999 2001 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Antall barn meldt 107 127 157 152 179 177 233 260 283 342 

 
Siden 1999 er antallet meldinger til barneverntjenesten mer enn tredoblet. 

 
Tabell 3: Aldersfordeling barn med melding 

 1999 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ufødt   2   (4 *)     2 (4*) 

0-6 år 35 70 39 71 89 106 122 

7-12 år 33 47 58 68 92 90 111 

13-18 år 39 50 78 94 83 87 105 

Sum 107 167 177 233 264 283 342 

 

Barneverntjenesten får flest meldinger på de yngste barna. Forholdene ligger følgelig til rette for 

tidlig innsats, om barneverntjenesten har tilgang på effektive hjelpetiltak. 

 
Tabell 4: Hvem melder til barneverntjenesten i Ringsaker, sammenligningstall for 2008 – 2011, antall 

Type melder 2008 2009 2010 2011 Type melder  2008 2009 2010 2011 

Barnet selv 3 1 3 0 Skole 29 33 32 48 

Mor/far 21 27 33 40 PP-tjenesten 0 0 1 0 

Familie for øvrig 6 8 8 23 Politi 55 66 64 58 

Nabo 0 7 3 9 BUP/voksenpsykiatri 19 18 14 19 

Sosialtjenesten 1 4 10 10 Andre off. instanser 4 3 6 5 

Barneverntjenester 22 26 32 53 Asylmottak, UDI, IMDI 0 0 0 5 

Barnevernvakt 13 16 15 18 Krisesenter 0 0 2 2 

Barnehage 3 3 11 8 Frivillige, idrettslag 0 0 0 0 
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Helsestasjon 18 14 20 17 UK, fritidsklubber 0 3 1 1 

Lege/sykehus 14 10 25 24 Andre 25 21 7 29 

Sum 233 260 287
1)

 369
1)

 
1)

 Antallet er høyere enn i forrige tabell fordi noen barn ble meldt av flere instanser. For 2008 og 2009 

ble kun første melding på et barn registrert som ny melding. 

 
Bekymringsmeldinger kommer i første rekke fra offentlige myndigheter og hjelpeapparatet, i 

tillegg til at foreldrene selv melder om behov for hjelp. Kategoriene i tabellen er de samme som 

rapporteres til SSB. Det skilles ikke på foreldre som bor sammen med barnet, og foreldre som 

melder bekymring for eget barn som bor sammen med den andre forelderen. I 2011 bodde 32 av 

foreldrene som kontaktet barneverntjenesten sammen med barnet, seks bodde ikke sammen med 

barnet og for to var bosted uklart eller i akutt konflikt om bosted. 

 
Meldinger fra barnevern, skoler, slekt og «andre» er kategoriene som har økt mest i 2011. Andre 

barneverntjenester melder når familier de har barnevernsak på flytter til Ringsaker. 

Barneverntjenesten i Ringsaker vil registreres som melder hvis f.eks. en skole melder om 

bekymring for en elev, og barnevernets undersøkelse avdekker at det er risiko også for andre barn 

i familien. Av meldingen fra skole kom 21 fra barneskoler, 23 fra ungdomsskoler og fire fra 

videregående skoler. 

 

I 2011 var 23 av melderne anonyme. Siden det ikke er en egen kategori i SSB-statistikken for 

anonyme meldinger, registreres disse under «andre». Det er trolig at flertallet av de anonyme 

melderne er fra det private nettverket eller naboer. Samlet har altså meldingene fra det private 

nettverket økt. Meldinger fra private har gjennomgående like alvorlig bekymringsinnhold som fra 

offentlige meldere. 

 

Tabell 5: Prosentvis andel meldere til barneverntjenesten 2005, 2007, 2009, 2011  
Melder 2005 2007 2009 2011 Melder 2005 2007 2009 2011 

Barnet 2 1 (0,4) 0 Skole 15 16 13 13 

Mor/far 31 20 10 11 PPT 0 0 0 0 

Familie for øvrig 4 3 3 6 Politi 7 16 25 16 

Nabo 1 0 3 2 BUP/voksenpsykiatri 2 3 7 5 

Sosialtjeneste 3 2 2 3 Andre offentlige - - 1 1 

Barneverntjeneste 13 7 10 14 Asylmottak./UDI/IMDI - - 0 1 

Barnevernvakt 3 13 6 5 Krisesenter - - 0 1 

Barnehage 0 0,5 1 2 Frivillige/idrettslag - - 0 0 

Helsestasjon 8 5 5 5 UK/fritidsklubb - - 1 (0,3) 

Lege/sykehus 3 4 4 7 Andre 7 9 8 8 

 

Tabellen viser utviklingen i forskjellige instansers andel av bekymringsmeldinger fra 2005, i 

toårsintervaller. Fra og med 2008 ble det tatt inn nye kategorier meldingsinstanser i 

rapporteringen til SSB. Politiet økte mest i andel meldinger og i antall over hele perioden. Dette 

skyldes både endrede rapporteringsrutiner og økt oppmerksomhet på barnas situasjon ved 

familievold. 

 

I 2011 hadde skolen en stor meldingsvekst. Meldinger fra skole fører ifølge barneverntjenestens 

egen opptelling i større grad til vedtak om tiltak, enn meldinger fra politiet. Meldingsøkning fra 

skolen kan bety at antallet tiltakssaker vil øke. 

 

Barneverntjenestens ikt-verktøy gir ingen rapporter med samlet framstilling over antall og type 

problematikk som meldes. I forbindelse med planarbeidet er det gjort manuell opptelling av to 

typer problematikk for 2010: Vold og skolefravær. Disse ble valgt ut fordi en mener dette er 

problematikk som krever nye og særlige tiltak.  
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Vold ble omtalt som et (av ev. flere) problem i 89 meldinger av 287. Voldsproblematikken som er 

beskrevet dreier seg både om partnervold i barnefamilier og vold fra foreldre mot barn. Dessuten 

var det i et lite fåtall saker (til sammen 3 saker) beskrevet vold fra barn som de voksne ikke klarer 

å stoppe, enten mot et annet barn, eller vold fra barn mot foreldre. Opptelling av antallet 

bekymringsmeldinger med beskrivelser av vold i 2011 viste 20 i løpet av årets første 4 måneder. 

Da ble kun vold fra voksen telt opp. 

 

Bekymringsmeldinger om skolefravær dreier seg om barn som ikke deltar i undervisningen, og 

hvor skolens egne strategier for å stoppe skolefraværet ikke har ført fram. Når skolefravær meldes 

til barneverntjenesten, kan fraværet ha strukket seg over flere måneder. Det ble meldt om 

skolefravær for 20 barn i 2010.  

 

Konklusjonen på barneverntjenestens undersøkelse av en melding, vil enten være henleggelse 

uten tiltak, eller vedtak om barneverntiltak. Hvis foreldre avviser å ta imot de hjelpetiltakene som 

barneverntjenesten foreslår, kan barneverntjenesten ta opp igjen undersøkelsen etter 6 måneder for 

å se hvordan det har gått, og ev. starte ny undersøkelse. Fylkesmannen fører kvartalsvis kontroll 

med om fristene overholdes og resultatet av undersøkelsene. 

 

Tabell 6: Kvartalsrapportering til fylkesmannen – andel henleggelser 2008 – 2011 

 Ringsaker Hamar Stange Løten  Elverum Åmot Trysil Kong- 

svinger 

Gj-snitt  

Hedmark 

2008 57 52 55,5 63 78 37,5 65 54 59,5 

2009 55 44 54 43 82,5 58 56,5 51 54 

2010 56 55 61 64,5 77 45 53 65 60 

2011 62 59 68 73,5 70 38,5 69 71 61 

 
Henleggelsesprosenten er forholdvis høy i Ringsaker. Dette gjelder også i andre kommuner. 

NOVA påpekte også at Ringsakers henleggelsesprosent var for høy, at for få barn får hjelpetiltak 

og at det er for liten vifte av hjelpetiltak tilgjengelig. 

 

Tabell 7: Fylkesmannens kontroll med overholdelse av tidsfrister for meldinger og 

undersøkelser, fristoverskridelser i % 2008 – 2011 
 Ringsaker Hamar Stange Løten  Elverum Åmot Trysil Kong- 

svinger 

Gj-snitt 

Hedmark 

2008 10 32 9 3,5 16 15,5 11 30 17,5 

2009 31 18 10 13 57 8 12 65 32 

2010 42,5 34 39 40 13 11,5 4 2 24,5 

2011 14,5 19,5 49 58 14 26 6 14,5 20 

 
Økningen i antallet meldinger inn førte til økning i antallet fristoversittelser fra 2009. Det har blitt 

jobbet målrettet med å redusere fristoverskridelsene gjennom hele 2011. Totalt for året endte 

kommunen med en fristoverskridelse på 14,5 %. I årets to siste kvartaler hadde kommunen ingen 

fristoverskridelser. En kan ikke regne med at kommunen vil klare å opprettholde 0 % 

fristoverskridelse, selv om dette selvfølgelig er målet.  

 

Tabell 8: Andel barn 0 – 17 år med barneverntiltak i løpet av året 
 Ringsaker Hamar Stange Kong- 

svinger 

Gjøvik Gj.-snitt 

k-gr 13 

Gj-snitt 

Hedmark 

Gj-snitt Norge 

(minus Oslo) 

2008 3,0 3,1 4,0 4,3 4,3 3,7 4,0 4,0 

2009 3,6 3,8 4,2 5,6 3,8 3,9 4,6 4,2 

2010 3,4 4,2 4,1 7,1 3,9 4,2 5,2 4,5 
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Andelen av barn med barneverntiltak har økt siden 2008, men ligger fortsatt betydelig under 

landsgjennomsnitt. Barneverntjenesten i Ringsaker ligger på landsgjennomsnitt når det gjelder 

barn med tiltak utenfor hjemmet (dvs. plassert i fosterhjem, ungdomshjem eller annen 

barneverninstitusjon), men betydelig under landsgjennomsnitt når det gjelder hjelpetiltak til barn 

som bor i egen familie.  
 

Tabell 9: Barn med tiltak fra barneverntjenesten i Ringsaker, 2003, 2005, 2007 - 2011 

Antall barn i tiltak pr 31.12 2003 2005 2007 2008 2009 2010 2011 

Barn plassert utenfor hjemmet  37 47 52 58 58 66 71 

Barn med hjelpetiltak i hjemmet 115 127 107 133 111 99 124 

Sum ant. barn med tiltak pr 31.12 152 174 159 191 169 165 195 

   - Herav unge over 18 år  8 21 19 16 16 14 9 

Barn med undersøkelse pr 31.12 20 29 50 66 65 93 95 

Sum antall barn med aktiv sak pr 

31.12 

172 204 209 257 234 258 290 

 

Antall barn plassert utenfor hjemmet har økt i Ringsaker siden 2003. Dette skyldes bl.a. at det 

fremmes flere saker om omsorgsovertakelse for yngre barn. Flere barn vil da være lengre under 

omsorg, slik at totaltallet øker. 

 

Det pågår et større nasjonalt forskningsprosjekt, kalt “Det nye barnevernet”, som forsker på 

endringer i de kommunale barneverntjenestenes tiltak og målgrupper over tid.  Ringsaker 

kommunes barneverntjeneste bidrar med grunnlagsmateriale. Forskerne intervjuer foreldre til barn 

som mottar barnevernstiltak, også tvangstiltak, over flere år. 

 
Tabell 10: “Det nye barnevernet”. Foreldrenes tillit til barnevernet generelt og i lys av egne 

erfaringer. Utvalgskommunene. 

Kommune 
Generell tillit til barnevernet Tillit i lys av egne erfaringer 

Positiv Negativ Positiv Negativ 

Vestre Toten 86 14 81 19 

Rana 74 26 80 20 

Kristiansand 72 28 78 22 

Heimdal 59 41 69 31 

Gjøvik 87 13 81 19 

Ringsaker 84 16 82 18 

Midtre Namdal 69 31 69 31 

Midtbyen 76 24 62 38 

Bodø 81 19 81 19 

Stavanger 79 21 78 22 

Sandnes 65 35 72 28 

Molde 77 23 77 23 

Alle 75 25 76 24 

 

 
De intervjuede fra Ringsaker rapporterer forholdvis høy generell tillit til barneverntjenesten, og 

gir høyest skår av alle utvalgskommunene på tillit i lys av egne erfaringer. 
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Tabell 11: “Det nye barnevernet”. Belastninger rapportert av foreldre etter kommune.  

 Fysisk 

helse 

Psykisk 

helse 

Bekymring 

om barn 

Nedstemt Tap Flytting Arb. 

ledighet 

Samlivs-

brudd 

Rus 

Vestre Toten 44,4 52,8 83,3 66,7 25,0 30,6 52,8 38,9 19,4 
Rana 34,7 31,1 57,0 46,1 30,3 31,2 46,1 24,7 11,7 
Kristiansand 38,7 38,7 90,6 62,5 25,0 12,5 25,0 15,8 12,5 
Heimdal 36,9 34,5 65,5 57,6 23,5 45,9 43,4 21,2 10,6 
Gjøvik 59,1 40,9 73,9 45,5 22,7 36,4 45,5 40,9 18,2 
Ringsaker 34,0 36,0 74,0 58,0 38,8 32,7 46,9 27,1 6,0 
Midtbyen 37,8 34,2 56,5 41,5 29,3 46,3 43,9 21,2 12,2 
Midtre Namdal 19,1 25,5 59,6 42,6 19,6 31,9 31,9 27,7 10,8 
Bodø 24,2 25,0 66,0 38,3 29,8 40,4 34,1 34,0 10,9 
Stavanger 20,2 23,1 28,0 45,7 27,2 28,8 26,7 28,8 15,1 
Sandnes 34,0 34,8 57,1 57,4 30,4 21,7 17,8 28,9 12,8 
Molde 40,5 26,2 68,9 50,0 18,2 36,4 40,5 45,5 11,4 
CV 0,31 0,25 0,21 0,18 0,21 0,29 0,28 0,11 0,08 
R (med 

levekårsindeks) 
0,41 0,63 0,52 0,20 0,11 0,01 0,57 -0,40 0,08 

 

 
Veste Toten er den kommunen hvor foreldrene til barn i barneverntiltak rapporterer om de høyeste 

belastningene, men også i Gjøvik og Ringsaker rapporterer foreldrene om høye belastninger på de 

fleste av problemområdene. Det vurderes som noe overraskende at barnevernklientellet i 

innlandskommunene skårer så høyt på en rekke kjente problemfaktorer. 

 

Tabell 12: “Det nye barnevernet”. Belastning av stressorer rapportert av foreldre etter kommune. 

Prosent. 

Kommune 
Foreldrenes belastning av stressorer 

Liten Middels Stor Total 

Gjøvik 22 48 30 100 

Ringsaker 26 50 24 100 

Midtbyen Trondheim 31 47 22 100 

Vestre Toten 14 64 22 100 

Heimdal Trondheim 31 48 21 100 

Rana 40 41 19 100 

Kristiansand 34 50 16 100 

Sandnes 37 48 15 100 

Molde 23 64 14 100 

Midtre Namdal 44 44 13 100 

Bodø 35 54 10 100 

Stavanger 41 49 10 100 

Total 33 50 17 100 

 

 

24 % av foreldrene til barn med barnevernstiltak i Ringsaker rapporterer om stor total 
problembelastning. Det er den nest største andelen i utvalget. Bare barnevernsforeldrene i Gjøvik 

rapporterer i enda større grad om store belastninger i livet sitt. 
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Tabell 13: “Det nye barnevernet”. Gjennomsnittscore for foreldres vurdering av tiltak som 

barnevernet har satt inn. 

Kommune Gjennomsnittscore 

Vestre Toten 2,8 

Rana 3,5 

Kristiansand 3,7 

Heimdal 3,9 

Gjøvik 2,8 

Ringsaker 2,6 

Midtre Namdal 3,1 

Bodø 3,0 

Stavanger 3,8 

Sandnes 3,3 

Molde 2,9 

Gjennomsnitt 3,3 

Vektet gjennomsnitt 3,4 

 

 
Ringsakers foreldre gir laveste score av alle på vurderingen av tiltak som barnevernet har satt inn. 

Det kan bety at tiltak har vært satt inn av for lite omfang, eller av for dårlig kvalitet. Uansett er det 

en indikasjon på at tiltaksapparatet Ringsakers barnevern tilbyr er for svakt. 

 

 
Tabell 14: “Det nye barnevernet”. Foreldres vurdering av tiltak i større og mindre kommuner. 

Kommuner med over 

15 000 barn og unge 

Prosentandel foreldre 

som mener at tiltak har 

vært til god hjelp 

Kommuner med 

under 15 000 barn 

og unge 

Prosentandel foreldre 

som mener at tiltak 

har vært til god hjelp 

Sandnes 45,2 Ringsaker 60,9 

Kristiansand 36,7 Bodø 59,5 

Heimdal Trondheim 32,0 Molde 57,9 

Stavanger 31,2 Vestre Toten 54,3 

Midtbyen Trondheim 30,0 Gjøvik 52,4 

  Midtre Namdal 46,3 

  Rana 40,7 

 

 
Ringsakers foreldre ga lav skår til tiltakene. Likevel har Ringsaker den største andelen foreldre 

som mener tiltakene fra barnevernet har vært til god hjelp. Det må kunne forstås slik at de mener 

at de har behov for barnevernets tiltak, og at de trenger mer og/eller bedre hjelp. 

 

14 Aktuell situasjon – utfordringer 
 

NOVA påpekte at Ringsaker kommune nesten ikke hadde hatt noen økning i andel barn og unge 

med hjelpetiltak siden 2000, i motsetning til gjennomsnittet av kommuner i landet, andre 

kommuner i Hedmark, og kommuner av samme størrelse. Dette har skjedd til tross for at antallet 

meldinger har økt i samme periode. 

 

Bruk av hjelpetiltak til barn som bor hjemme hos sine foreldre ligger lavt. Dette gjelder både 

andelen barn som får slike tiltak, samt at utviklingen i kostnader pr barn som mottar hjelpetiltak i 

hjemmet har sunket vesentlig for kommunen i perioden 2006 – 2008.  
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I NOVA-rapporten påpekes: 

– Press på utgiftssiden pga. akuttplasseringer i beredskapshjem og andre plasseringstiltak 

ser ut til å ha ført til et press om “å spare inn der det er mulig”. 

– At andel meldinger fra foreldre har sunket kan forstås som at tilbudet av hjelpetiltak har 

blitt dårligere; dette er uheldig fordi foreldre vil være mer motivert for å ta imot 

hjelpetiltak de selv har etterspurt 

– Hjelpetiltak settes inn for sjelden, og med for lav intensitet 

– Brutto driftsutgifter pr barn i barnevernet lå vesentlig under landsgjennomsnitt 2006 – 

2008; dette indikerer at budsjettene har vært for lave 

– Ringsaker lå lavt i bemanningstall sammenlignet med andre kommuner, og hadde heller 

ingen økning i antall stillinger parallelt med at andre kommuners barnevernsbemanning 

økte 

– Samarbeidspartnere bekreftet forskernes inntrykk av en faglig dyktig, men hardt presset 

barneverntjeneste 

 

Den lave satsingen på hjelpetiltak medfører ifølge forskerne en risiko; sårbare barn og unge følges 

ikke opp på samme måte som hvis kommunen hadde en bredere tiltaksvifte å tilby: 

 

• For få barn får hjelpetiltak 

• Ringsaker ligger på landsgjennomsnitt for barn under omsorg, men betydelig under 

landsgjennomsnitt for barn som mottar hjelpetiltak 

• Det bør bli større variasjon i type tiltak som tilbys – en bredere tiltaksvifte må tilbys 

• Beskjeden satsing på hjelpetiltak kan utgjøre en risiko 

• Tidlig intervensjon blir vanskeligere å få til med en beskjeden innsats på hjelpetiltak 

 

14.1   Undersøkelsesarbeid – fristoversittelser og henleggelsesprosent 

 
Barneverntjenesten i Ringsaker hadde i 2010 store fristoverskridelse på undersøkelser. Antallet 

meldinger økte over mange år, uten at det skjedde tilsvarende økning i antallet stillinger. I tillegg 

til bemanningsøkning ser en behov for interne grep.  

 

En av flere årsaker til at undersøkelser tar lengre tid enn forutsatt, er at det tar tid å innhente 

opplysninger fra andre. Når barneverntjenesten ber om skriftlig informasjon fra andre settes en 

tidsfrist. Hvis fristen ikke overholdes, får barneverntjenesten problemer med å opprettholde 

framdriftsplanen. Før undersøkelsen konkluderes vil det være nødvendig å sammenholde 

opplysninger fra flere. Mange samarbeidspartnere har fortalt at det er arbeidskrevende for dem å 

besvare barneverntjenestens henvendelser.  

 

Ved fristkontroll 1. kvartal 2011 underrettet fylkesmannen om innstramming når det gjelder hva 

som godkjennes som grunnlag for beslutning om utvidet undersøkelsestid, sitat e-post datert 

20.5.2011: 

“Forhold som ligger utenfor det som kan betegnes som ”forhold ved sakens karakter”, 

blir ikke godkjent. For eksempel må veldig lang ventetid på innhenting av opplysninger 

anses som et utenforliggende forhold. Det skal også mer til å få godkjent en begrunnelse 

for at saken settes på vent fordi politiet etterforsker. Barnevern-tjenesten skal foreta sine 

undersøkelser parallelt med politiet i de aller fleste tilfeller.” 

 

Som alternativ til skriftlig innhenting av opplysninger, kan barneverntjenesten be aktuelle 

samarbeidsinstanser møte sammen med foreldrene, for å gi sine opplysninger muntlig. Det sparer 

samarbeidspartnere for skriftlig arbeid, som de sier de bruker mye tid på. Dessuten kan det bidra 

til å fremme god kommunikasjonskultur mellom partene i saken. 
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Barneverntjenesten må sette en frist til andre instanser for besvarelse av brev om 

informasjonsinnhenting. Hvis denne ikke overholdes, kan det føre til fristoversittelse på 

undersøkelsen, fordi det ikke er mulig å konkludere i saken før den er tilstrekkelig belyst. 

 

“Start-møter” er en måte å øke involvering av foreldre, privat og offentlig nettverk i 

undersøkelser. Barneverntjenestene i Trondheim har utviklet metoden. Foreldrene innkalles pr 

telefon til første møte, etter at barneverntjenesten har mottatt en melding som skal følges opp med 

undersøkelse, og samtykker muntlig til at offentlig nettverk innkalles. Foreldrene kan bringe med 

seg privat nettverk. Barn kan delta fra de er 12 år. Slik plangruppa forstod det, var barns 

deltakelse forholdsvis lav. Kartlegging av situasjonen og drøfting av mulige tiltak skjer i møtet, 

med vurderingspause for barneverntjenesten. I Trondheim benyttes Start-møter for ca. 30 % av 

meldingene. Metoden benyttes ikke i saker med vold, seksuelle overgrep eller der barnet må 

sikres mot represalier. Det benyttes heller ikke ved sterk psykopatologi hos foreldrene. Metoden 

krever god møteledelse. Trondheim kommune har et bredt tiltaksspekter til rådighet, og avklarer i 

løpet av møtet om de aktuelle tiltakene kan tilbys. 

 

Barneverntjenesten i Ringsaker har prøvd Start-møter i noen få saker. En erfarer at metoden ikke 

fungerer når et bredt tiltaksapparat ikke er tilgjengelig. I Trondheim kunne saken overføres fra 

undersøkelsesteamet til tiltaksteamet når start-møtet var over. I Ringsaker må saksbehandleren 

følge opp barnet inntil tiltak er framskaffet, og må selv gjennomføre arbeidet med å utforme et 

tiltak, følge opp barnet og familien, sørge for at barnets situasjon er god nok, og lage tiltaksplan. 

Da blir arbeidet like tidkrevende som en regulær undersøkelse. 

 

Beslutningsmetoden “Familieråd” kan også benyttes til undersøkelsesarbeid. Bruk av familieråd 

har samme eksklusjonsgrunner som Start-møter Ved Familieråd leies det inn en koordinator 

rekruttert av Buf-etat som snakker med familien og de foreldrene ønsker å ha med i familierådet. I 

første del av møtet deltar barnevernets saksbehandler, offentlig og privat nettverk, foreldrene og 

barnet/barna. Koordinator leder møtet. Barneverntjenesten holder en kort innledning og 

formulerer hva det etterspørres hjelp til eller hva slags endring som må skje. Nettverket gir sin 

beskrivelse av situasjonen. Deretter forlater de offentlige aktørene, inkludert koordinator, møtet. 

Nettverket, sammen med familien, får i oppdrag å lage en forpliktende plan. De kan for eksempel 

beslutte at de vil bidra med støtte og veiledning, hvem som skal gjøre hva, og når. Barnevernets 

saksbehandler er tilgjengelig for å svare på spørsmål. Koordinator skal bistå familierådet ved 

behov. Når planen er utarbeidet skal barneverntjenesten godta planen, så fremt den ikke setter 

barnets sikkerhet i fare.  

 

Ved begge metoder treffer barneverntjenesten fagideologiske valg om å ha fokus på visse faktorer 

på bekostning av andre. Privat nettverk involveres sterkt og får informasjon som ellers ville ha 

vært taushetsbelagt. Ved bruk av Start-møter presenteres metoden kun pr telefon. Foreldrene gir 

ikke skriftlig samtykke før møtet faktisk har begynt. Det kan stilles spørsmål ved om dette gir 

tilstrekkelige forutsetninger for et informert samtykke. Siden det ikke gjøres forarbeid med 

foreldrene, deltar barna i liten grad i prosessen før beslutning om tiltak. Barneverntjenesten må 

bygge sine vurderinger kun på det som framkommer i møtet. En fratar seg muligheten til å foreta 

supplerende informasjonsinnhenting gjennom observasjoner av foreldre og barn, hjemmebesøk, 

familiesamtaler og samtaler med barn i enerom. Andre instansers opplysninger dokumenteres kun 

gjennom referat av hva de har sagt; dette blir kanskje ikke like presist som de ville ha vært 

skriftlig. Fylkesnemnda godtar i liten grad møtereferat som dokumentbevis hvis det senere skulle 

bli sak om omsorgsovertakelse.  
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Barneverntjenesten i Ringsaker arbeidet i en periode mye med å implementere bruk av familieråd. 

En erfarte imidlertid at foreldre i Ringsaker i stor grad sa nei til forslag om bruk av familieråd når 

de ble spurt. Prinsipielt ønsker en likevel økt bruk av familieråd. 

 

Familiens motivasjon for endringsarbeidet og deres tro på at endring faktisk er mulig, er 

vesentlige suksessfaktorer for endringsarbeid. Når familien aktivt deltar i egen barnevernsak, for 

eksempel gjennom beslutningsarbeid i undersøkelsen og utforming av tiltak og tiltaksplan, er det 

grunn til å tro at tiltaket i større grad vil føre til ønsket endring. Barneverntjenesten ønsker å ta i 

bruk metoder som inkluderer foreldre og barn mer i beslutningsprosesser, og metoder som åpner 

for å involvere nettverket i tiltaksarbeidet i familien.  

 

14.2 Bemanning - oppfølging av lovbestemte oppgaver 

NOVA anbefaler at Ringsaker “rimelig snart” kommer opp på nasjonalt gjennomsnittsnivå med 

hensyn til fagstillingsdekning i forhold til sin kommunestørrelse. 

 

Antallet fagstillinger og merkantile stillinger som budsjetteres på funksjon 244 

(“barneverntjenester”) rapporteres både i forbindelse med halvårsrapportering til Fylkesmannen 

og årlig rapport til SSB. Funksjon 244 omhandler lederstillinger, saksbehandlingsstillinger, 

administrative stillinger og merkantile stillinger. Ev. tiltaksstillinger, for eksempel psykolog i 

Familiens hus og kursleder for De utrolige årene, føres på funksjon 251. 

 

På grunn økning i meldingstallet måtte barneverntjenestens barneteam både i 2009 og 2010 

opprette venteliste for undersøkelser av bekymringsmeldinger. Ventelistene førte til at 

undersøkelser ikke ble påbegynt før tremånedersfristen nærmet seg, og det ble umulig å overholde 

lovbestemte undersøkelsesfrister.  

 

Fylkesmannen har påpekt Ringsakers fristoversittelser samt konkludert med lovbrudd i tre 

enkeltsaker som er avsluttet i 2011. Kommunen ble innkalt til Fylkesmannen 11.5.2011 og ble 

senere ilagt mulkt for fristoverskridelse i disse sakene. Barneverntjenesten informerte om at 

undersøkelser ville bli avsluttet med fristoverskridelse til og med 2. kvartal 2011, men at det ble 

arbeidet med sikte på at det ikke ville skje fristoversittelser for meldinger som ble mottatt i 2011.  

 

Det er iverksatt interne tiltak som skal bidra til at det ikke skjer fristoverskridelser på nye 

meldinger: 

 

• Økt lederfokus på arbeidet i teamene 

• Interne kontroll- og oppfølgingstiltak i forhold til undersøkelsene i teamene 

• Økt beslutningsfokus – rask konklusjon 

– Hva slags tiltak kan utgjøre en endring 

– Hvordan kan mål for tiltak formuleres og hvordan kan evaluering sikres 

– Kan andre enn barneverntjenesten utføre eller supplere tiltak i tiltaksplanen 

• Eks: Oppfølgingstiltak fra UK 

• Eks: Veiledningstiltak fra andre (helsesøster, førskolelærer, osv.) 

• Familieveileder beordret til barnevernsarbeid 

• Familieveilederstilling endret i bemanningsplan 

• Barneteamleder har sterkt redusert antall egne saker 

• Utviklingsarbeid undersøkelser: «Start-møter» som involverer samarbeidspartnere 

• Omstrukturering, eget omsorgsteam – spesialisering 
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Barneverntjenesten i Ringsaker klarte ikke å overholde lovbestemte undersøkelsesfrister i 2010. 

For undersøkelser avsluttet 1. kvartal 2011 ble 46 % avsluttet med fristbrudd. Det pågikk i 2. 

kvartal også undersøkelser startet i 2010 som ble avsluttet med fristbrudd.  

 

For 3 og 4. kvartal 2011 var det ingen fristoverskridelser. For 1. kvartal 2012 vil det bli én lang 

fristoverskridelse som ut fra barneverntjenestens vurderinger i all hovedsak handler om andre 

forhold enn kapasitetsproblemer. Det er ikke mulig å gardere seg 100 % mot overskridelse av 

undersøkelsesfrister pga. forhold som har med selve saksforholdet å gjøre. Overholdelse av frister 

i framtiden er avhengig av en balanse mellom antallet meldinger inn/ pågående undersøkelser, 

antall barn med tiltak, og tilgjengelige personalressurser. 

 

Barneverntjenesten i Ringsaker har ligget betydelig under landsgjennomsnitt i antall stillinger. 

 

Tabell 15: Stillingsressurser, antall fagstillinger pr. 1000 innbyggere 0 – 17 år 

 Ringsaker Hamar Stange Kongs-

vinger 

Gjøvik Gj.-snitt  

k-gr 13 

Gj-snitt 

Hedmark 

Gj-snitt Norge 

(minus Oslo) 

2008 1,8 2,4 1,8 3,9 2,7 2,7 2,3 2,6 
2009 2,1 2,4 2,0 3,5 2,6 2,7 2,6 2,7 
2010* 2,4 2,6 1,8 3,7 2,6 2,8 2,8 2,8 
*) Tallene for 2010 er ureviderte tall på Kostra pr. 23.3.2011 

 
Siden 2009 har barneverntjenesten blitt tilført 6,5 stillinger, inkludert 2,5 stillinger innvilget 

gjennom statlig styrking av det kommunale barnevernet. Tiltredelse 1. august 2010. 

Fylkesmannens oversikt viser at Ringsaker fortsatt under landsgjennomsnitt for bemanning. 

 

Tabell 16: Dekningsgrad stillinger barneverntjenesten 

Kommune Antall barn 0 – 22 år pr stilling, 

før tildeling 

Antall barn 0 – 22 år pr stilling, 

etter tildeling  

Ringsaker 497 439 

Hamar 509 435 

Stange 545 453 

Kongsvinger 277 254 

Lillehammer 472 419 

Gjøvik 447 412 

Gjennomsnitt Hedmark 418 366 

Gjennomsnitt Oppland 424 378 

Gjennomsnitt hele landet 410 366 

 

Fylkesmannens oversikt gjelder både fagstillinger og administrative/merkantile stillinger. Det tas 

ikke hensyn til i hvor stor grad det hentes ressurser fra stabsfunksjoner, kun hvilke stillinger som 

føres på kostra-funksjon 244.  

 

Barneverntjenesten i Ringsaker mangler 4,5 stillinger for å komme på landsgjennomsnitt: 

 

Tabell 17: Dekningsgrad stillinger barneverntjenesten – differanse mot landsgjennomsnitt 

Kommune Rapportert 

antall merk + 

fagstillinger pr 

31.12.10  

Antall barn  

0 – 22 år pr 

stilling, før 

tildeling 

Antall 

stillinger 

etter 

tildeling 

Antall barn 

0 – 22 år pr 

stilling, etter 

tildeling  

Antall barn/  

unge i alder 

0 – 22 år pr 

1.1.2010 

Antall 

stillinger jf., 

landsgj.-snitt 

Diff 

Ringsaker 19 497 21,5 439 9.434 25,77 4,3 

Landsgj.-snitt  410  366    
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Tallene over er hentet fra BLDs hjemmeside, og lå til grunn da kommunen søkte om tiltaksmidler. 

Folketall pr 1.1.2011 forelå ikke ved behandlingen av kommunenes søknader. Antall barn og unge 

i alder 0 – 22 år i Ringsaker pr 1.1.2011 var 9 494, som ville gitt en differanse på 4,5 stillinger. 

 

14.3  Barnevernsrate 

I NOVAs rapport ble det konkludert med at Ringsakers barnevernrate var for lav: 

 

• For få barn får hjelpetiltak 

• Ringsaker ligger på landsgjennomsnitt for barn under omsorg, men betydelig under 

landsgjennomsnitt for barn som mottar hjelpetiltak 

• Beskjeden satsing på hjelpetiltak kan utgjøre en risiko 

• Tidlig intervensjon forutsetter innsats på hjelpetiltak 

 

God forebygging hindrer at mer alvorlig problematikk får utvikle seg. Å investere i forebygging 

er i et samfunnsmessig perspektiv å investere i god økonomi, ut over barnevernets budsjett. 

 

Tabell 18: Andel barn 0 – 17 år med barneverntiltak i løpet av året 
 Ringsaker Hamar Stange Kong- 

svinger 

Gjøvik Gj.-snitt 

k-gr 13 

Gj-snitt 

Hedmark 

Gj-snitt Norge 

(minus Oslo) 

2008 3,0 3,1 4,0 4,3 4,3 3,7 4,0 4,0 
2009 3,6 3,8 4,2 5,6 3,8 3,9 4,6 4,2 
2010 3,4 4,2 4,1 7,1 3,9 4,2 5,2 4,5 

 
Barneverntjenesten i Ringsaker har økt andelen av barn med barneverntiltak siden 2008, men 

ligger fortsatt betydelig under landsgjennomsnitt.  

 
Tabell 19: Fristkontroll og henleggelser 2010-2011, Fylkesmannens årsoppsummering 

Kommune Antall avsluttede 

meldinger/undersøkelser 

Fristoverskridelser i 

prosent 

Henleggelser i prosent 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 

Ringsaker 298 349 42,5 % 14,5 % 56 % 62 % 

Hamar 174 238 40 % 19,5 % 55 % 59 % 

Stange 64 160 39 % 49 % 64 % 68 % 

Kongsvinger 158 186 2 % 14,5 % 65 % 71 % 

Elverum 164 199 13 % 14 % 53 % 70 % 

Hedmark 1462 1806 24,5 % 20 % 60 % 61 % 

  
NOVA påpekte den høye andelen henleggelser. Undersøkelser henlegges av ulike årsaker: 

 

– Undersøkelsen viser at det ikke var tilstrekkelig grunnlag for bekymringen 

– Forholdene endrer seg til det bedre i løpet av undersøkelsen 

– Foreldrene søker adekvat hjelp utenfor barneverntjenestens tiltakskjede 

– Undersøkelsen overføres til annen kommune fordi familien flytter før undersøkelsen er 

avsluttet; meldingen registreres da som henlagt i fraflyttingskommunen 

– Foreldrene samtykker ikke i tiltak, og forholdene er ikke alvorlige nok til at tvangstiltak er 

aktuelt; barneverntjenesten kan da ta saken opp igjen etter 6 måneder  

– Egnede tiltak er ikke tilgjengelige 

 

NOVAs forskere vurderte at en for stor del av Ringsakers undersøkelser henlegges pga. for liten 

tiltaksvifte. Dette begrunnet de med den lave andelen barn med hjelpetiltak, sammenlignet med 

andre kommuner. Barneverntjenesten mottar også meldinger på barn som har vært undersøkt 
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tidligere, enten med henleggelse, eller med tiltak som er avsluttet uten varig forbedring i 

situasjonen til barnet. Hvis et større repertoar av tiltak er tilgjengelig, vil en anta at flere foreldre 

vil ta imot tilbud om hjelp. 

 

Barnevernraten i Ringsaker må dels sees i relasjon til store budsjettoverskridelser pga. 

akuttplasseringer, omsorgsutgifter og utgifter i forbindelse med å fremme sak for fylkesnemnda 

(advokat og sakkyndig), og barneverntjenestens forsøk på innsparinger på andre poster. Dels må 

også den pågående diskusjonen om hvem som skal være i barnevernets målgruppe og hva som 

kan gjennomføres av andre aktører tas i betraktning. Ansvaret for tiltak for utsatte barn og unge, 

kan ikke bare være barneverntjenestens. Tiltak må også settes inn i de tjenester som møter utsatte 

barn som en del av sin ordinære virksomhet: Barnehager, skoler, helsestasjon osv. Det må det 

legges til rette for flere lavterskeltiltak. Disse kan det i mange tilfeller være lettere for utsatte 

familier å benytte, fordi det oppleves mindre stigmatiserende. Familiens hus er her en viktig arena 

som det bør satses ytterligere på. For utsatte ungdommer vil Ungdomskontakten og Helsestasjon 

for ungdom være et godt utgangspunkt for tidlig innsats. 

 

Høyere barnevernrate kan kun oppnås med en bredere vifte av hjelpetiltak, og med tiltak som har 

fokus på å skape en positiv endring i barnets omsorgssituasjon. Hjelpetiltak skal ha fokus på å 

fremme familiens egen mestring og deres tro på egne ressurser.  

 

14.4  Tilpassede, tjenlige tiltak 

De siste årene har det vært en løpende diskusjon innenfor barnevernfeltet, i hvor stor grad 

barnevernets tiltak skal være utviklet innenfor evidensbasert praksis. Det vil si at en skal fokusere 

innsatsen på tiltak hvor måloppnåelse bekreftes av forskning, og avvikle tiltak som ikke er 

forskningsbasert. De evidensbaserte tiltakene er ofte manualbaserte metoder, gjerne hentet fra 

andre land (for eksempel USA – MST, PMTO og De utrolige årene, New Zealand - familieråd). 

Kritikere påpeker at forskningen dels er gjort av de som har utarbeidet eller implementert 

metodene. Metodene er utviklet for en avgrenset del av barnevernets arbeid:  Tiltak for barn som 

har eller står i fare for å utvikle atferdsproblemer (MST, PMTO, De utrolige årene), eller 

involvering av familiens nettverk i barnevernets beslutninger (familieråd). Det er i liten grad 

utviklet modeller for å skape endring ved omsorgssvikt i form av forsømmelse, kaotisk livsførsel 

og ved konflikter mellom foreldre der barna blir offer.  

 

Effektstudier viser at adferdsterapeutiske teknikker overfor foreldrene og barnet gir de beste 

resultatene. Tiltak må også inkludere tilrettelegging og behandling i barnehage/skole, samt ev. 

tiltak rettet mot det sosiale nettverket familien/barnet er en del av. Vellykkede tiltak inkluderer i 

alminnelighet stressredusering knyttet til foreldrenes valg og livsstil, økt sosial støtte fra sosialt 

nettverk, og fokus på å hjelpe foreldrene til et bedre repertoar av foreldreferdigheter for 

stimulering, omsorg og konflikthåndtering (jf. Øyvind Kvello).  

 

Barneverntjenesten skal utarbeide en tidsavgrenset tiltaksplan når hjelpetiltak vedtas (jf. bvl § 4-

5). Barneverntjenesten skal holde seg orientert om hvordan det går med barn og foreldre, vurdere 

om hjelpen er tjenlig, og om det er nødvendig med nye tiltak. Det landsomfattende tilsynet 

fylkesmennene fører, har i 2011 som tema evaluering av hjelpetiltak. Rapporter fra tilsyn som er 

gjennomført i 2011 (Ringsaker er ikke en av disse) viser at det kan mangle skriftlige tiltaksplaner, 

og at det mangler skriftlig dokumentasjon på at evaluering er foretatt. Det er viktig å etablere en 

praksis som fremmer bruk av tiltaksplaner og evaluering av om tiltaket fører til ønsket endring. 

Andel hjelpetiltak med tiltaksplan rapporteres til fylkesmannen pr 31.12 og 30.6 hvert år. 

Tiltaksplan utarbeides i samarbeid med familien. Det varierer om det er mest hensiktsmessig å 

utarbeide tiltaksplan før eller etter at vedtak om hjelpetiltak er fattet. Ved for eksempel veiledning 
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av foreldre vil definering av mål og kriterier for måloppnåelse inngå som en del av tiltaksarbeidet. 

Et visst avvik må derfor påregnes for nylig vedtatte tiltak.  

 

 

Tabell 20: Tiltaks- og omsorgsplaner - halvårsrapportering til Fylkesmannen, 

regjeringen.no/BLD 

Kommune Antall barn med 

hjelpetiltak 

Andel med 

tiltaksplan % 

Antall barn under 

omsorg 

Andel barn med 

omsorgsplan % 

Ringsaker 139 78,4 54 98,1 

Hamar 155 52,9 39 84,6 

Stange 109 91,7 13 84,6 

Løten 100 85 8 62,5 

Elverum 127 77,2 26 61,5 

Trysil 58 96,6 3 0 

Åmot 38 71,1 4 100 

Kongsvinger 138 68,8 38 100 

Gjøvik 151 92,7 66 100 

Lillehammer 135 99,3 31 96,8 

Hedmark 1294 70,7 254 77,2 

Landet - 83,2 - 89,5 

 
Pr 30.12.2010 hadde Ringsaker tiltaksplan i 92 % av sakene. I 2011 var prosentandelen 78,4 %. 

Dette forklares med prioritering av undersøkelsesarbeid på bekostning av arbeid med 

tiltaksplaner. Andel tiltaksplaner på landsbasis var 83,2 %, og i Hedmark 70,7 %. 

 

Det er utarbeidet en oversikt over aktuelle barnevernstiltak. Her framkommer hva slags tiltak 

barneverntjenesten selv kan yte, tiltak som tilbys av andre instanser, og aktuelle nye tiltak. En slik 

tiltaksvifte bør være bred nok til å kunne møte den problematikken som meldes til barnevernet.  
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Oversikt 1: Tiltaksvifte barneverntiltak 
 

Lavterskeltiltak, Innenfor Enhet 

Barne- og ungdomsvern             

 

Klientrettede barneverntiltak, tilbys 

fra tjenesten selv              

 

Ønskede nye tiltak/ økt bruk, 

innenfor barneverntjenesten   

 

Familiens hus: 

 Korttidsterapi kommune-psykolog 

0 – 6 år /foreldre 

 Stressmestringskurs 

 “De utrolige årene”, 

foreldreveiledningskurs v/ 

atferdsproblemer 

 Familieveileder barn 

 

Ungdomskontakten: 

 Støtte- og veiledningssamtaler 

ungdom 

 Aktivitetsgrupper 

 Samtalegrupper 

 Foreldreveiledning 

 

Annet: 

 Familieveiledning “RUF”, 

(rådgivningstjeneste for 

ungdomsfamilier) 

 “Ferieklubb” – sommerferietiltak 

 Aktivitetsgrupper barn 

Fra barneverntjenesten: 

 Råd og veiledning v/ 

barnevernkonsulent 

 Støtte, oppfølging og praktisk 

bistand v/ hjemkonsulent 

 Ansvarsgrupper, hjelp til 

samarbeid m skole mfl 

 Konfliktløsning foreldre 

 Besøkshjem/grønn oms 

 Økonomisk bistand 

 Barnehage/SFO 

 Fritidstiltak 

 Marte meo-terapi 

 Familieveileder 

 Tilsyn 

 Fosterhjem 

 

 

 

Fra barneverntjenesten: 

• Barnehage 

• Endrende veilednings-tiltak i 

familier (i stedet for ad hoc ved 

kriser) 

• Familieråd 

• Miljøarbeiderteam 

• Marte meo-terapi 

• Tiltak mot familievold  

• Spesialisert veiledning 

• Utvidelse DUÅ:  

• Spe-/ småbarnsprogram 

• Eldre barn 

• TiKvello – tidlig innsats i 

barnehagen 

• Tiltak v/ foreldrekonflikt etter 

samlivsbrudd 

• Kurs for foreldre til barn med fast 

delt bosted 

• PMTO 

Tiltak fra samarbeidspartnere 

Familiens hus:                             

Tiltak som kjøpes fra Buf-etat, samt 

tverrfaglige samarbeids-tiltak:                  

Nye lavterskeltiltak/ forebyggende 

hjelpetiltak Familiens hus, eller 

andre: 

Familiens hus v/ PPT 

 Korttidsterapi kommune-

psykolog, barn alder 6 – 12 år og 

deres foreldre 

 Åpen barnehage 

 Barnehage- og skole-programmet 

De utrolige årene 

 “Dinosaurusskolen” – sosial-

ferdighetskurs for barn når 

foreldre går på foreldrekurset 

 

Familiens hus v/ helsesøster 

 Marte meo fra helsesøster 

Fra Buf-etat 

 MST 

 PMTO (gratis) 

 Forsterkning fosterhjem 

 Profesjonelle fosterhjem, 

(“ungdoms-familier”) 

 Akuttiltak (beredskapshjem, 

akuttplass i barneverninstitusjon) 

 Ungdomshjem 

 Foreldre- og barn-institusjon 

 Ev. annen barneverninstitusjon 

 

Tverrfaglige samarbeidstiltak 

 SLT (Samordning av lokale 

kriminalitetsforebyggende tiltak) 

 Prosjekt “Tidlig intervensjon - 

unge og rus” (samarbeid SLT, 

politi, rusteam, ungdomskontakt, 

barnevern) 

 Tiltak mot skolefravær 

 

Familiens hus 

 ICDP – foreldre-veiledning 

generelt 

 Home Start 

 TiKvello – tidlig innsats i 

barnehagen 

 

Lavterskeltiltak/ forebyggende 

hjelpetiltak fra andre 

 ART (Aggression Replacement 

Training) 

 

Under planlegging 

 TIBIR 
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I den grad tiltakene ikke er selvforklarende, er de beskrevet nærmere (i alfabetisk rekkefølge): 

 

Aggression Replacement Training (“ART”): Et strukturert pedagogisk program for 

forebygging, reduksjon og erstatning av aggressiv atferd hos ungdom i alderen 12 til 20 år. Det 

foregår over 30 timer, fordelt på 10 uker, med tre timer i uka. Flere ungdomsskoler, PPT og 

Ungdomskontakten har drevet ART-kurs for grupper av ungdomsskoleelever. Ungdomskontakten 

har konkludert med at selv om det er effektivt, er det for arbeidskrevende til at det er 

hensiktsmessig for dem å drifte kursene. Tiltaket vil framover derfor kun foregå i regi av skolene i 

samarbeid med PPT. 

 

Avlastning omtales som et av flere aktuelle hjelpetiltak som barneverntjenesten skal kunne tilby 

ved behov, i bvl § 4-4. Avlastning benyttes for eksempel når foreldre har psykisk sykdom eller 

andre belastninger som gjør at de trenger et avbrekk fra omsorgsoppgaver. Avlastningstiltak fra 

barneverntjenesten har tradisjonelt blitt tilbudt i private hjem. Avlastningstiltak i private hjem 

godtgjøres etter veiledende satser fra KS: Kr 840/880 pr. døgn for barn under/over 10 år. Det er 

vanskelig å rekruttere stabile avlastningshjem. De siste årene har tiltak gjennom ordningen 

“Grønn omsorg”/”Inn på tunet” overtatt. 

 

Barnehage og SFO – dekning av plasser: Plass i barnehage er listet som ett av flere tiltak 

barneverntjenesten er pålagt å tilby når barn har særlige behov for barneverntjenester (bvl § 4-4). 

Barneverntjenesten dekker p.t. utgiftene til 12 barn i barnehage og 2 barn i SFO, som hjelpetiltak.  

 

Besøkshjem: Barn får komme til en annen familie anslagsvis en helg pr måned, for å oppleve en 

annen familie, få et pustehull fra belastningene i hjemmet, øke sitt nettverk og få sosial trening. 

KS har veiledende satser for godtgjøring av besøkshjem, med kr 840/880 pr. døgn for barn 

under/over 10 år. “Grønn omsorg”/”Inn på tunet” har overtatt som tilbydere i form av 

besøksgårder som tar imot flere barn samtidig og tilbyr gårdsopplevelser. 

 

“De utrolige årene” (lokalt kalt “DUÅ”): Et manualbasert program med flere moduler, for å 

forebygge eller redusere atferdsproblemer hos barn. Programmet har som mål å styrke familien 

ved økt foreldrekompetanse. Et sentralt virkemiddel er positiv relasjonsbygging mellom foreldre 

og barn ved bruk av lek som øvelsesarena, for å starte en snuoperasjon fra konfliktgenererende 

samspill til et gjensidig positivt tillitsforhold. Ringsaker kommune er eneste kommune i landet 

som tilbyr alle tre moduler i De utrolige årene. Det mottas veiledning i alle tre moduler fra 

Universitetet i Tromsø som har ansvar for implementeringen i Norge. Følgende moduler inngår i 

programmet: 

 

• Foreldrekurs: Kurs for 6 foreldrepar over 12 – 14 ganger i styrking av foreldreferdighet, 

med temaer som lek, ros, motivering, belønning, hvordan gi effektive beskjeder osv. 

Mellom hver gang gis det oppgaver foreldrene skal øve på. To kursledere à 40 % stilling 

til inntak, forberedelse, gjennomføring, etterarbeid og kontakt med kursdeltakerne mellom 

hver gang. Barneverntjenesten/ Familiens hus tilbyr et kurs i vårsemesteret og et kurs i 

høstsemesteret. Programmet inneholder følgende 5 kurs: 

o Basic 0 – 3 år, småbarnsprogram: Under innføring i Norge 

o Basic 2 – 4 år, førskoleprogram: Under innføring i Norge 

o Basic 3 – 6 (8) år, barneprogram: Etablert i Norge, i Ringsaker det hittil vært drevet 

inntil 2 kurs i året i regi av barnevern/Familiens hus 

o Basic 6 (8) – 12 år, skoleprogram: Nylig etablert i Norge. Ringsaker tilbyr det fra 

høsten 2012, og vil alternerer mellom dette og Basic barneprogram 3 – 6 år. 

o Foreldrekurset Advanced: Oppfølging av Basic foreldrekurs, varighet 8 – 10 uker. 

Foreldrene får øve på å løse problemer i barneoppdragelsen og dagliglivet, bl.a. ved at 
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foreldrene veiledes i hvordan ta i bruk kommunikasjon, problemløsningsferdigheter 

og sinnemestring på effektive måter. Etablert i Norge. 

 

• Barnehage- og skoleprogrammet De utrolige årene: Manualbasert tilbud i gruppe- og 

klasseledelse for ansatte i barnehager og skoler. Tilbudet forutsetter deltakelse av hele 

kollegiet. PPT/Familiens hus tilbyr tiltaket i Ringsaker.  

 

• “Dinosaurusskolen”: Manualbasert treningsprogram for barna når foreldrene går på 

DUÅ-kurs. Barna øver på sosiale ferdigheter som motsvarer det foreldrene øver på. 

PPT/Familiens hus v/ førskolelærere i Åpen barnehage tilbyr tiltaket i Ringsaker. 

 

For tiden står 17 familier på venteliste for deltakelse på foreldrekurs. Det startes nytt kurs 

for 6 familier fra september 2012. Det vil være ønskelig å tilby 4 foreldrekurs årlig, for 

varierte aldersgrupper. På grunn av begrenset kapasitet skjer rekruttering kun etter 

henvisning, og det skjer lite markedsføring av kursene. 

 

Familieråd: Familieråd er ikke et tiltak, men en beslutningsmetode. I praksis genererer bruk av 

familieråd innsats fra nettverket, som fører til positiv endring for familien. Foreldrene samtykker i 

at deres nettverk inviteres til et møte, ledet av en oppnevnt koordinator med oppdragsavtale med 

Buf-etat. Barneverntjenesten formulerer spørsmål til nettverket og gjør rede for hva de mener er 

situasjonen for barnet. Offentlig nettverk får også uttale seg. Deretter overlates til nettverket å 

utarbeide en tiltaksplan. Barneverntjenesten skal forkaste tiltaksplanen kun hvis den vurderes å 

være til skade for barnet. Beslutningsformen mobiliserer familiens eget nettverk og har gjennom 

forskning vist seg å gi gode resultater. Barneverntjenesten deltar i et prosjekt for å bruke 

familieråd til å rekruttere fosterhjem. Fram til nå har familieråd blitt brukt forholdsvis lite i 

Ringsaker, anslagsvis et par ganger i året.  

 

Familieveileder: Det har vært opprettet 2 x 60 % stilling som familieveileder fra 

barneverntjenesten i Familiens hus. Familieveileder har vært et lavterskeltiltak for veiledning og 

støtte til barnefamilier, bl.a. etter henvisning fra helsesøster. En 60 % stilling er nå omgjort til 60 

% tiltakskonsulent i barneverntjenesten i barneverntjenestens interne bemanningsplan. 

 

Fritidsgrupper for barn: Det drives to fritidsgrupper for barn i alder 8 – 12 år, med to voksne 

aktivitetsledere for 6 – 8 barn pr. gruppe. De møtes en ettermiddag pr. uke, og hentes i hjemmet 

og bringes tilbake etter aktivitetene. Tiltaket ble opprettet som et alternativ til å yte en 

støttekontakt pr. barn. Det passer for barn som ikke tilpasser seg eller har råd til å delta i ordinære 

organiserte fritidsaktiviteter, eller når foreldrene ikke kan følge opp fritidsaktivitetene til barnet. 

 

Fritidsgrupper for ungdom: Ungdomskontakten driver 3 fritidsgrupper for ungdom i ungdoms-

skolealder som ønsker et fritidstilbud sammen med jevnaldrende. Deltakelse gir mulighet til å 

prøve ut forskjellige typer aktiviteter. Ungdommene blir hentet og kjørt hjem etter aktivitetene. 

 

Forsterket fosterhjem: Når en fosterhjemsplassering forsterkes ved at fosterforeldre søker 

permisjon og må frikjøpes fra arbeid, ved spesielle veilednings- eller avlastningstiltak eller på 

annen måte, kan den kommunale barneverntjenesten søke Buf-etat om å dekke utgifter ut over en 

kommunal egenandel på kr 26.850 pr. måned. Forsterkningstiltak inntil denne summen må 

barneverntjenesten selv dekke. 

 

Grønn omsorg/Inn på tunet: Fritidstiltak, vanligvis med overnatting, på gård. Varierende pris, 

men over KS-satser for besøkshjem. Benyttes som alternativ til avlastning og besøkshjem, som er 

vanskelig å rekruttere. 
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Home start: Et familiestøtteprogram hvor frivillige besøker småbarnsfamilier med minst ett barn 

under skolealder, 2-4 timer i uken. Tiltaket ledes av en Home Start-koordinator i 50 % stilling. 

Hamar kommune har i flere år tilbudt Home start gjennom sitt Forebyggende team, med gode 

resultater. Ideen er at familien skal ha bistand fra en likeverdig person, som selv har 

foreldreerfaring eller erfaring med barn. Familien definerer selv hva slags hjelp de vil ha, om det 

er en samtalepartner i forhold til utfordringer i barneomsorg, avlastning, eller sosial kontakt. Ikke 

etablert som tiltak i Ringsaker. 

 

ICDP – International Child Development Program: Et norsk-utviklet internasjonalt benyttet 

helsefremmende og forebyggende program som har som mål å styrke omsorgen og oppveksten for 

barn og unge. Det retter seg mot foreldre og skal styrke deres omsorgskompetanse. Programmet 

benytter enkle hjelpemidler for å bevisstgjøre omsorgspersoner på viktigheten av godt samspill 

med barnet, for å sikre barnet sunn følelsesmessig og mental utvikling. Et eget tverrkulturelt 

program er utviklet for minoritetsfamilier, med co-terapeut med samme minoritetsbakgrunn som 

deltakerne. Stange, Hamar og Løten tilbyr ICDP til minoritetsfamilier, og håper at Ringsaker vil 

etablere ICDP slik at en sammen kan gi tilbudet til flere nasjonalitetsgrupper. Ikke etablert som 

tiltak i Ringsaker. 

 

Kommunepsykolog: Barne- og ungdomsvern har siden 1.2.2010 hatt psykolog som arbeider med 

tiltak for barn i alder 0 – 6 år, med hovedvekt på tiltak for foreldrene. Tiltak og terapi skjer med 

utgangspunkt i Familiens hus. Behov for kommunepsykolog for barn i alder 6 – 12 år er dekket av 

psykolog i PPT, som også yter sin hjelp gjennom Familiens hus. De ga tilbud individuelt til 106 

familier i 2010. I tillegg til korttidsterapi tilbys forskjellige typer kurs og gruppetiltak. 

 

Kurs- og gruppetilbud via kommunepsykolog: Psykolog ved Barne- og ungdomsvern/ 

Familiens hus har utviklet, eller deltatt i utviklingen av, flere selektive kurstilbud for utsatte 

grupper eller spesielle problemer. For eksempel: Stressmestringskurs for småbarnsmødre, kurs for 

foreldre til overvektige barn, foreldremestringskurset “Foreldre i vekst”. Det planlegges kurs for 

foreldre til barn med fast delt bosted, med sikte på å forebygge konflikter mellom foreldre. 

 

“Marte meo”: En videobasert veileding med sikte på å fremme positivt samspill mellom foreldre 

og barn. Det tas video av samspillsituasjoner i hjemmet. Oppmerksomhet gis til positivt samspill. 

P.t. er det en sertifisert marte meo-terapeut i barneverntjenesten, samt at en helsesøster er under 

opplæring. Barneverntjenestens marte meo-terapeut har ikke kunnet prioritere oppdrag de siste par 

årene pga. den totale arbeidsmengden. Vedkommende arbeider nå i omsorgsteamet og vil heretter 

benytte metoden ved eventuell samspillstrening for fosterforeldre. 

 

Miljøarbeiderteam: Et team av miljøterapeuter som kan arbeide etter en tiltaksplan utarbeidet av 

samarbeidspartnerne rundt barnet/familien. Indikasjonene for å sette inn teamet kan være ulike 

typer kriser, foreldresvikt eller atferdsproblemer hos barnet. Innsatsen må dreie seg om å skape 

varig endring og myndiggjøre foreldrene. Men de kan også være direkte utøvende når foreldrene 

trenger mer omfattende støtte, og de kan arbeide direkte med barnet/ ungdommen. 

Miljøterapeutene vil kunne arbeide inn mot alle deler av systemet rundt familien. Ikke etablert i 

Ringsaker. 

 

MST (“Multisystemisk terapi”): Et familie- og nærmiljøbasert tiltak for ungdom i alder 12 – 18 

år med alvorlige atferdsproblemer. Familien får en MST-terapeut som møter familien i hjemmet. 

Terapeuten skal bistå foreldrene, men ikke overta deres oppgaver. Om nødvendig er terapeuten 

tilgjengelig 24 timer i døgnet. Det settes mål som familien skal arbeide med. Et MST-tiltak kan 

vare i 3 – 5 måneder. MST vil arbeide med familiens samhold og omsorg for hverandre, styrke 

foreldrenes oppdragelsespraksis, fremme pro-sosial aktivitet hos ungdommen, bedre ungdommens 

prestasjoner i skole eller arbeidsliv, sette familien i stand til å løse framtidige problemer. 
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Barneverntjenesten søker Buf-etat om tiltaket, kommunal egenandel kr 13.425 pr. mnd. 

Barneverntjenesten kjøper tilbudet til 3 – 6 familier i året. 

 

PMTO (“Parent Management Training – Oregon”): Et behandlingstilbud til familier med barn 

i alder 3 – 12 år med alvorlige atferdsproblemer. Foreldre og terapeut møtes ukentlig. Det er fokus 

på hvordan foreldre og barn kan gjenopprette en positiv relasjon. Foreldrene trenes i hvordan de 

kan opptre konsekvent med hensyn til å følge opp regler og normer som skal gjelde i deres 

familie, og i å oppmuntre barnet ved tilegnelse av nye ferdigheter og når barnet følger opp de 

forventingene som på forhånd er formulert. Barneverntjenesten søker Buf-etat om tilbudet for det 

enkelte barnet. Det er ingen kommunal egenandel. Buf-etat har varslet at det i framtiden ikke vil 

bli samme tilgang til PMTO som tidligere. Det er gitt statlige føringer på at PMTO skal 

implementeres ned til den enkelte kommune. Buf-etat og Atferdssenteret har invitert Ringsaker til 

å delta i implementeringen av programmet TIBIR. Gjennom dette vil Ringsaker kommune få 

anledning til å utdanne PMTO-terapeuter kostnadsfritt. Kommunen må sikre at de aktuelle 

kandidatene kan bruke tilsvarende 50 % stilling på opplæring og gjennomføring av PMTO-terapi 

på treningsfamilier i opplæringstiden. 

 

Rådgivningstjenesten for ungdomsfamilier: Gjennom psykiatriplanen ble det opprettet en 70 % 

stilling som skal tilby familiesamtaler og foreldreveiledning som et lavterskeltilbud. Målgruppe er 

foreldre som synes det er vanskelig å være ungdomsforeldre, eller som av andre grunner står i 

konflikt. Stillingen er lagt til barneverntjenestens ungdomsteam og tilbyr veiledning som et 

lavterskeltiltak. Vedkommende er også godkjent mekler etter lov om barn og foreldre. 

 

“Råd og veiledning”: Dette er samlebegrepet for barnevernkonsulentenes direkte arbeid med 

familier, enten det skjer i form av veiledningssamtaler på kontoret, familiesamtaler eller 

hjemmebesøk. For at veiledning skal være virksomt slik at foreldrene endrer sin atferd fra 

omsorgssvikt til tilstrekkelig god omsorg, må veiledningen ha en viss intensitet, omfang og 

varighet. I en travel arbeidshverdag har den langsiktige veiledningen blitt nedprioritert til fordel 

for kriseintervensjon. Det har også blitt etablert for mange veiledningsoppdrag med for lite 

intensitet, som har blitt avsluttet uten at barneverntjenesten har forsikret seg om at målet med 

tiltaket er oppnådd, og uten at nye tiltak er satt inn hvis tiltaket ikke har ført fram. Råd og 

veiledningskompetansen bør heves gjennom kompetansetiltak og spesialisering. 

 

Senter for foreldre og barn: Barneverninstitusjon hvor spedbarnsforeldre (ev. småbarns-

foreldre) bor i en periode og får direkte veiledning i omsorgsoppgavene, opphold i fra 2-6 

måneder. Kan eventuelt skje som utredningsopphold for å avklare omsorgskompetanse. 

Utrednings-opphold kan suppleres med oppfølgingstiltak og veiledning i hjemmet etter avsluttet 

opphold. Tiltaket søkes gjennom Buf-etat. Kommunal egenandel er kr 34.359 pr. måned pr. 

voksen, ½ pris for barnet. For tiden kan Fagteam Hamar kun søke tiltak ved Seljelia foreldre- og 

barn-senter. Her er det kun korttidsopphold og ikke bemanning på kveld/natt. Tiltaket kan følgelig 

ikke brukes når det er stor bekymring for foreldrenes omsorgsevne for nyfødte barn. 

 

Barneverntjenesten ga tilbud til to familier i 2010, begge ved senter utenfor fagteamområdet.  Pga. 

vanskelig budsjettsituasjon ble det ikke budsjettert med plassering i foreldre-/barn-institusjon i 

2011. 

 

SLT – samarbeidet: Ringsaker kommune deltar i et forpliktende samarbeid med Ringsaker 

lensmannskontor etter den såkalte SLT – modellen. SLT er en forkortelse for ”Samordning av 

lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak”.  SLT skal bidra til en forpliktende og god 

samordning av tiltak som virker kriminalitets- og rusforebyggende og som reduserer utvikling av 

psykiske problemer og atferdsproblemer blant barn og unge. Et mål med SLT er å få mer effekt ut 
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av tiltak ved at ulike instanser støtter og utfyller hverandres arbeid gjennom et koordinert 

samarbeid.  

 

I SLT–samarbeidet deltar ungdom og foresatte, skolene, kommunale etater, politi, frivillige 

organisasjoner, næringsliv og andre aktører.  Målgruppe er barn og unge i alder 12 – 18 år, og i 

enkelte tilfeller opp til 23 år. Kommunens øverste ledelse, RE-ledere og ansatte deltar på ulike 

nivåer i samordningsmodellens oppbygning/struktur. Modellen har hovedfokus på tidlig 

intervensjon, tverrfaglig/-etatlig samarbeid og koordinering av forebyggende tiltak.  

 

Samarbeidet genererer flere forebyggende tiltak, slik som prosjekt “Tidlig intervensjon – unge og 

rus” og SLT oppvekstteam på alle de 5 kommunale ungdomsskolene. Oppvekstteamene bidrar til 

at barn og unge som er i ferd med å utvikle, eller har utviklet problemer knyttet til atferd, psykisk 

helse, rus og kriminalitet får tidlig hjelp – og at det blir en sammenheng mellom ulike hjelpetiltak 

som ytes. 

 

Støttekontakt: Tradisjonelt et tilbud om en støtteperson som kan bidra til sosial kontakt, sosial 

trening og deltakelse på arenaer vedkommende ikke klarer å håndtere alene. Benyttes lite; 

aktivitetsgruppene dekker delvis behovet. Ett pågående støttekontaktforhold vår 2010. 

 

Tidlig innsats i barnehagen – Kvello (“TiKvello”): Øyvind Kvello har utviklet en modell for 

tidlig innsats, for å avdekke barn som trenger ekstra tiltak med utgangspunkt i barnehagen som 

arena. Kvello har vært opptatt av at barnehagene melder få bekymringsmeldinger til barnevernet, 

på tross av at de gir tilbud til mange barn. Modellen innebærer opprettelse av tverrfaglige 

observatørkorps, som består av ansatte i barnehage, barnevern, PPT og helsestasjon, samt ev. 

andre (for eksempel barnefysioterapeut eller ergoterapeut). Ved hjelp av felles kompetanseheving 

legges det til rette for god tverrfaglig samhandling, felles begrepsbruk og vurderinger basert på 

evidensbasert kunnskap.  

 

Observatørkorpsene utgjør en lesesirkel. Lokalt arrangeres det en forelesning i 

observasjonsteknikk. Kvello gir fire dagers opplæring samt deltar på et oppsummerende stormøte 

der observasjonene drøftes. Det er innhentet referanser fra andre kommuner som har tatt i bruk 

modellen. Erfaringer fra andre kommuner tilsier at det er et stort kompetansemessig løft, bidrar til 

bedre tverrfaglig samhandling og at det høyner kvaliteten på barneverntjenestens undersøkelser av 

de yngste barna. Men tiltaket er arbeidskrevende, og fører til flere henviste barn til 

hjelpeapparatet. Kvello sier også selv at tiltaket fører til flere henviste barn. Tiltaket er under 

utvikling. Opplæring ble gjennomført i uke 1/2012, med Øyvind Kvello som foreleser i fire dager. 

Observasjonskorps er opprettet i seks barnehager, i tillegg til at det prøves ut en tillempet modell i 

Åpen barnehage. 

 

TIBIR: Et forebyggingsprogram for tidlig innsats for barn i risiko for eller som allerede har 

utviklet atferdsproblemer. Tiltakene i programmet er basert på prinsippene i 

behandlingsprogrammet PMTO. Buf-etat og Adferdssenteret tilbyr Ringsaker kommune 

deltakelse i dette forebyggingsprogrammet, som en del av den statlige implementeringen av tiltak 

mot atferdsproblemer (se rundskriv Q 16/01 fra BLD og Sosial- og helsedepartementet). 

Kommunen får først et tilbud om å utdanne PMTO-terapeuter. Deretter kan kommunen få tilbud 

om å etablere grunnkurs i foreldrerådgiving, konsultasjon for ansatte i barnehager og skoler, 

ledelse av foreldregrupper og grunnkurs i sosial ferdighetstrening. Etter endt 1 ½ års opplæring og 

sertifisering, vil de PMTO-terapeutene kommunen har utdannet bli sentrale i den videre 

utviklingen av tiltakene som tilbys. For Ringsakers del vil det være aktuelt å kombinere 

intervensjonene i TIBIR med de tiltakene kommunen allerede tilbyr gjennom De utrolige årene. 

En forutsetning for å få del i TIBIR er at det settes ned en tverrfaglig styringsgruppe. Det vil bli 

utarbeidet en intern sak på framdriften i forhold til TIBIR. 
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Tiltak mot skolefravær: Barneverntjenesten får meldt bekymring for barn som ikke møter opp 

på skolen eller som har høyt fravær. Problematikken synes å være økende. Når foreldre mangler 

evne til å tilrettelegge for barnets skolegang, kan det dreie seg om foreldresvikt som faller inn 

under omsorgssviktbegrepet. I mange tilfeller vil tiltak mot skolefravær kreve tverrfaglig innsats. 

Opprettelse av et miljøarbeiderteam kan være et tiltak som kan settes inn. I møte mellom 

plangruppa og et utvalg skoleledere ble samarbeid og tiltak i forhold til skolefravær særlig 

etterlyst. 

 

Tiltak mot vold mot barn og familievold: Barneverntjenesten får mange meldinger hvert år 

vedrørende familievold og vold mot barn (2010: 89), men har lite å tilby i form av endringstiltak, 

enten volden skjer som partnervold i barnefamilier, som vold mot barn, eller ved bevisst bruk av 

fysisk avstraffelse som forsøk på disiplinering av barn. Reduksjon av impulsiv aggressiv atferd 

krever terapeutiske tiltak overfor utøveren. Disse pasientene prioriteres ikke av voksenpsykiatrien, 

og vil kreve mer omfattende behandling enn kommunepsykologene har mulighet til. 

Gjennomføring av avdekkingsprogram må ha som forutsetning at det også etableres tiltak som 

fører til at foreldre slutter å bruke vold. Flere kommuner har utviklet modeller for tverrfaglig 

innsats for avdekking av familievold og innføring av spesialiserte tiltak. Eksempler er 

“Klemetsrudmodellen” og et kommuneomfattende program i Drammen kommune. Ringsaker har 

ikke spesialiserte hjelpetiltak mot familievold og vold mot barn. 

 

Ungdomskontakten: Ungdomskontakten tilbyr individuelle og gruppebaserte tiltak for ungdom, 

og kan også i et visst omfang tilby veiledning til foreldre. Barneverntjenesten vil i større grad 

benytte Ungdomskontakten til oppfølgingstiltak som inngår i tiltaksplaner utarbeidet av 

barneverntjenestens ungdomsteam. Ungdomskontakten fulgte i 2010 opp 62 ungdommer 

individuelt, 55 deltok på lukkede gruppetiltak, 26 familier fikk støttesamtaler. Åpen virksomhet er 

da ikke inkludert. 

 

En bred tiltaksvifte som gir tilgang på effektive hjelpetiltak tidlig nok til at varige problemer kan 

unngås, eller at problemer ytterligere forverrer seg, er avgjørende for et fungerende barnevern. 

Plangruppa understreker viktigheten av å bygge videre på den kompetansen som allerede finnes, 

og der det er mulig å bygge opp tiltak rundt et sterkt fagmiljø. Ringsaker kommunes satsing på 

“De utrolige årene” er et godt eksempel på et faglig godt og robust tverrfaglig tilbud. Det bygger 

på forskningsbasert kunnskap, gir gode resultater, utviklingen av programmene følges opp av et 

solid fagmiljø ved Universitetet i Tromsø, og det pågår en stadig fornying. Fordi det er et 

gruppebasert tiltak får mange del i tiltaket. Det er flere som har kompetanse til å drive kurs, så 

kompetansen forvitrer ikke ved at arbeidstakere slutter. Siden tilbudet nasjonalt nå er utvidet til 

flere kurs og en bredere målgruppe, bør tilbudet utvides. Det prioriteres å bygge videre på et 

etablert tilbud. 

 

14.5  Fosterhjem 

Når fylkesnemnda har besluttet at et barn ikke kan vokse opp hos sine foreldre, har samfunnet fått 

et særlig ansvar for å følge opp. Dette ansvaret forvalter barneverntjenesten på vegne av 

fellesskapet. Det må sørges for at barnas foreldre blir erstattet av fosterforeldre som er i stand til å 

elske fosterbarnet, inkludere det i sitt familienettverk og samtidig har respekt for barnets egenart 

og den forhistorien som er en del av barnets liv. 

 

Å ta foreldre fra barn og barn fra foreldre kan bare gjøres når det ikke kan skapes tilfredsstillende 

forhold ved hjelpetiltak. Plassering utenfor hjemmet skal være siste alternativ. Barn som blir 

plassert har ofte skader etter tidligere omsorgssvikt, som krever ekstra oppfølging og 

forsterkningstiltak i fosterhjemmet. Det er lovgivers intensjon at barn som ikke kan bo hos sine 
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foreldre så langt mulig skal vokse opp i fosterhjem, ikke i barneverninstitusjon, selv om de har 

spesielle omsorgsbehov og utviklingsskader. Dette setter høye krav til fosterforeldre, og til de som 

skal veilede dem. 

 

Det framkommer av fosterhjemsforskriften at barneverntjenesten alltid skal vurdere om noen i 

barnets familie eller nære nettverk kan velges som fosterhjem for et barn. Barneverntjenesten i 

Ringsaker deltar for tiden i et prosjekt for bruk av familieråd for å rekruttere fosterhjem i barnets 

slektsnettverk. Prosjektet dreier seg både om kompetanseheving og modellutvikling. Hensikten 

med bruk av familieråd ved fosterhjemsplasseringer er både å rekruttere fosterhjem, å avklare hva 

slags forhold barnet skal ha til sitt slektsnettverk etter en fosterhjemsplassering samt å bidra til å 

mobilisere nettverket i forhold til oppfølging av foreldrene. 

 

For tiden følger barneverntjenesten i Ringsaker opp 64 barn i fosterhjem. 

 

Fosterhjemsarbeidet er styrket gjennom etableringen av omsorgsteamet fra 1. august 2011. 

Barneverntjenesten planlegger å gjennomføre en brukerundersøkelse i forhold til fosterforeldre. 

Denne vil gi innspill til nye rutiner og modeller for fosterhjemsarbeidet i Ringsaker. 

14.6 Samarbeid på tvers av fag og enheter 

Plangruppa har pekt på utfordringer for barneverntjenesten når det gjelder samarbeid: 

 

– Barnevernets undersøkelser forsinkes av at andre instanser ikke overholder fristene 

barneverntjenestens saksbehandler setter for oversending av opplysninger 

– Hvordan kan samarbeidspartnere trekkes inn for å bidra til barneverntjenestens 

undersøkelser, ved muntlig informasjonsinnhenting og inndragelse av samarbeidspartnere 

i vurderingsarbeidet 

– Hvordan kan samarbeidsinstanser trekkes aktivt med i barneverntjenestens tiltaksarbeid, 

slik at de kan utføre for eksempel veiledningsoppdrag overfor foreldre, som en del av 

barneverntjenestens tiltaksplan i familien. Eksempler kan være om barnehagepersonalet i 

større grad kan benyttes til veiledning av foreldre i forhold til stimulering av barn, effektiv 

kommunikasjon, osv. 

– Misforhold mellom samarbeidspartenes og barneverntjenestens forventinger til hverandre, 

og misforhold mellom forventinger, ressurstilgang og lovkrav 

– Kompetansen om omsorgssvikt, meldeplikt og samarbeid med foreldre som svikter i 

omsorgen, må økes hos instanser som arbeider med barn og unge 

– Vippepunktet mellom behov for koordinering av innsats og “prosessøkonomi”; dvs. når er 

det nødvendig å samarbeide, og når er det mer effektivt å gi en instans (ev. to, eller noen 

få) ansvaret for å drive en sak alene 

– Videreføring av Familiens hus 

– Etablere samarbeid og tiltak for elever med skolefravær 

– Etablere samarbeidsformer med barneskoler, som kan bidra med noe av det samme som 

SLT-organiseringen gjør for ungdomsskolen 

– Hvordan møte samarbeidspartneres ønske om fast kontaktperson, uten at det blir 

skjevfordeling av saksmengde innad i teamene i barneverntjenesten 

– Gråsoneproblematikk, når har familier behov for hjelp etter annet lovverk pga store 

belastninger pga fattigdom, funksjonshemminger og andre belastninger eller livskriser, og 

når skyldes behovet for hjelp svikt i foreldrekompetanse 

 

I møtene plangruppa har hatt med aktuelle samarbeidspartnere har det blitt påpekt at samarbeidet i 

hovedsak er godt, at det ikke er vanskelig å oppnå kontakt ved behov, og at det særlig er et godt 

samarbeid i de aller vanskeligste sakene. Det etterlyses mer samarbeid i enklere saker, hvor 

innsatsen vil ha mulighet til å gi gode resultater for barnet. 
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NOVAs forskere innhentet opplysninger om samarbeidspartneres vurdering av samarbeidet med 

barneverntjenesten. Flere framhevet en engasjert og faglig dyktig barneverntjeneste som det var 

lett å samarbeide med, men som var hardt presset på ressurser og tid. Noen påpekte at samarbeidet 

var personavhengig. NOVA foreslår at barneverntjenesten videreutvikler og etablerer samarbeid 

med sentrale samarbeidsinstanser, dvs. helsesøstertjenesten, barnehager, skoler og politiet. 

Samarbeidsavtaler foreslås som et egnet verktøy for å utvikle samarbeidet. 

 

14.7  Ettervern 

 

Tabell 21: Andel barn 0 – 22 år med barneverntiltak i løpet av året 

 Ringsaker Hamar Stange Kong- 

Svinger 

Gjøvik Gj.-snitt 

k-gr 13 

Gj-snitt 

Hedmark 

Gj-snitt Norge 

(minus Oslo) 

2010 2,6 3,1 3,1 5,6 3,0 3,2 4,0 3,5 

 

NOVA understreket viktigheten av å satse på tiltak ut over 18 år. Ringsakers lave andel barn og 

unge i alder 0 – 22 år med barneverntiltak, tyder på at andre kommuner i større grad yter tiltak i 

perioden 18 – 23 år. 

 

Forsking har vist betydelig høyere belastning i voksenlivet for tidligere barnvernsklienter, enn 

gjennomsnittsbefolkningen: 

• Høyere antall sosialhjelpsmottakere 

• Høyere dødelighet (selvmord, drap, rusdød, trafikkdød) 

• Større andel med straffbare forhold 

• Større andel psykisk syke 

 

Mens de som har mottatt ettervernstiltak har: 

• Høyere utdanningsnivå 

• Lavere andel uføretrygdede 

• Lavere dødelighet 

 

Dette understreker viktigheten av at ungdom som har vært i barnevernstiltak fram til fylte 18 år, 

får tilbud om gode hjelpetiltak inntil de kan klare seg selv. De må få bo i fosterhjemmet sitt til de 

er ferdige med videregående skole. Ungdom som trenger hjelp fra annet lovverk må få en mest 

mulig sømløs overgang til nav, pleie- og omsorg, eller kommunal psykiatritjeneste. 

 

Ungdom som har hatt barneverntiltak før fylte 18 år kan få det videreført til fylte 23 år (bvl § 1-3). 

Det skal i god tid før ungdommen fyller 18 år lages en plan for videreføring av tiltak. Ungdom 

som sier nei til videreføring av tiltak ved fylte 18 år, kan komme tilbake og be om nytt 

ettervernsopplegg. 

 

Samarbeid mellom barneverntjenesten, NAV og Pleie og omsorg har forbedringspotensial. 

 

14.8 Tilsynsførerordningen 

I Ringsaker bor det til enhver tid ca. 65 fosterbarn, fra Ringsaker eller plassert av andre 

kommuner. Hvert fosterbarn skal ha minimum fire tilsynsbesøk fra tilsynsfører oppnevnt av 

Ringsaker kommune. Tilsynsfører lønnes etter kvalifikasjoner, med fire timer pr. tilsynsbesøk 

inkludert for- og etterarbeid. Tilsynsførerne lønnes pr. oppdrag, når tilsynsrapport er levert. 

Barneverntjenesten rapporterer antallet i halvårsrapporten til fylkesmannen hvert halvår. 

 



33 

 

Siden tilsynsfører skal være uavhengig av barneverntjenesten må barneverntjenesten etablere 

tilsynsførere som er oppdragstakere for hvert enkelt fosterbarn. Det er vanskelig å rekruttere 

tilsynsførere, og det er vanskelig å få noen av tilsynsførerne til å oppfylle oppdraget etter at 

oppdragsavtale er inngått. Flere av tilsynsførerne leverer rapporten sent, slik at det er vanskelig 

for barneverntjenesten å ha kontroll på hvor mange tilsynsbesøk et barn har hatt i løpet av året. 

Uten fast arbeidstid, arbeidssted, eller arbeidsleder, er det vanskelig å fange opp avvik, og 

vanskelig å få tak i oppdragstakeren når avvik er avdekket.  

 

I 1. tertial 2011 ble det opprettet 0,5 årsverk som tilsynsfører for tilsyn av fosterbarn bosatt i 

fosterhjem i Ringsaker. Ved å tillegge tilsynsoppgavene en fast stilling vil veiledning, oppfølging 

og kontroll enkelt kunne gjennomføres. Resultatenhetsleder for helsestasjonen er tilsynsførerens 

arbeidsleder.  

14.9  Forebygging 

Hvis kommunen ved forebygging og hjelpetiltak lykkes med å bidra til at et utsatt barn får 

gjennomført skolegang og kommer i inntektsgivende arbeid, vil tiltakene som er satt inn ha en 

kost-nytte-effekt i forhold til et liv preget av psykiske problemer, uførhet, arbeidsløshet, 

kriminalitet osv. Forebyggende innsats overfor barn og unge gir potensielt store gevinster. Likevel 

forebygger vi ikke først og fremst av samfunnsøkonomiske hensyn, men som et moralsk og 

ideologisk anliggende, for å skape et samfunn som er bedre å leve i. Grunnlag for positiv utvikling 

kan legges gjennom tidlig avdekking og intervensjon. Vellykkede tiltak kan innvirke på hele 

livsløpet, med betydning for den enkeltes livskvalitet. Samfunnets gevinst vil være at enda en 

innbygger bidrar til fellesskapet i stedet for å ha behov for bistand. 

 

Lov om barneverntjenester § 3-1 pålegger kommunen å følge med i de forhold som barn lever 

under, og har ansvar for å finne tiltak som kan forebygge omsorgssvikt og atferdsproblemer. 

Barneverntjenesten har et spesielt ansvar for å søke å avdekke omsorgssvikt, atferds-, sosiale og 

emosjonelle problemer så tidlig at varige problemer kan unngås, og sette inn tiltak i forhold til 

dette (bvl § 3-1, 2. ledd). Dette må følges opp i tett samarbeid med andre hjelpeinstanser. Det 

vises til St.meld. nr. 39 (2001 – 2002): Oppvekst- og levekår for barn og ungdom i Norge: 

 

 “Det er viktig å understreke at kommunenes barneverntjeneste ikke fritar andre 

hjelpeinstanser fra å ta sin del av ansvaret for det forebyggende arbeidet rettet mot særlig 

utsatte barn og unge. Regjeringen anser det som viktig at andre hjelpetjenester i 

kommunen aktivt benytter sin kompetanse og erfaring når det gjelder barn og unge som 

har eller står i fare for å utvikle problemer. Samtidig vil regjeringen foreslå at 

barnevernet får et mer sentralt ansvar i det forebyggende arbeidet, fordi noen må ta et 

hovedansvar for at dette samarbeidet mellom etatene fungerer.”  

 

Forebyggende tiltak omfatter generelle tiltak (også kalt primærforebyggende), selektive tiltak 

rettet mot utsatte grupper (sekundærforebyggende) og indikerte tiltak, dvs. hjelpetiltak overfor 

personer som har et spesielt behov (tertiærforebyggende). 

 

Generelt har det vært mangel på systematisert kunnskap om de samfunnsøkonomiske effektene av 

forebyggingsvirksomhet. De siste årene har fokus på utvikling av kunnskapsbaserte tiltak for 

forebygging og hjelpetiltak økt. Hjelpeapparatet er nå innforstått med at tidlig innsats er helt 

avgjørende for at barn i risikogrupper får en normal kognitiv, følelsesmessig og atferdsmessig 

utvikling. Kvaliteten på samspillet mellom et spedbarn og barnets nærmeste omsorgspersoner er 

avgjørende for barnets psykososiale og kognitive utvikling. Stressrelaterte erfaringer allerede i 

spedbarnsalder påvirker hjernens utvikling. Dette er forskningsbasert kunnskap som underbygger 

behovet for tidlig innsats overfor sped- og småbarn i risiko. En langtidsstudie av 

barnevernsklienter i Norge viser at jo tidligere utsatte barn får hjelp fra barnevernet, desto mindre 
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er sjansen for at barnet senere får en antisosial utvikling. Men i mange tilfeller kommer 

forebyggende hjelpetiltak eller omsorgsovertakelse så sent, at voksne som har mottatt 

barneverntiltak likevel kommer dårlig ut i forhold til helsebelastninger, psykisk sykdom og sosiale 

problemer. 

 

Foreldre må være den sentrale innsatsfaktor i alt virksomt forebyggende arbeid. Barn og ungdom 

kan ikke hjelpes uten at foreldrene samtidig styrkes i sin foreldrekompetanse. Men hjelpetiltak 

som alene rettes inn mot foreldrenes problemer, er ingen garanti for at barnas omsorgssituasjon 

endres vesentlig.  

 

Familiens hus, SLT-samarbeidet, Ungdomskontakten og Tidlig innsats Kvello (“TiKvello”) er 

tiltak å bygge videre på, for å fremme gode samarbeidsrelasjoner og virkningsfulle endring for 

barn og unge. NOVAs forskere anbefalte at både Familiens hus og Ungdomskontakten 

videreføres og videreutvikles som arenaer for godt forebyggende og psykososialt arbeid. 

 

14.10  Budsjett 

Barneverntjenesten har de siste årene hatt et overforbruk når det gjelder utgifter til plassering i 

fosterhjem, akutt-tiltak (beredskapshjem og akuttplass i institusjon), advokatutgifter og utgifter til 

sakkyndige 

 

Utgifter til advokat er delvis håndtert ved at en har begynt å benytte kommunens egne jurister til å 

føre saker for fylkesnemnda og i ankesaker for retten. I samråd med kommunalsjefen brukes 

fortsatt de eksterne advokater som ble benyttet ved første gangs behandling i fylkesnemnda, ved 

ankesaker. I 2010 anket privat part i flere av disse sakene enn forutsett, og dette bidro til 

underskuddet i Barne- og ungdomsvern i 2011. Det har også vært nødvendig å benytte 

psykologisk sakkyndig i flere saker enn forutsatt. 

 

Økningen i utgifter til fosterhjem skyldes dels flere barn i fosterhjem, og dels at hvert fosterhjem 

koster mer enn tidligere. De siste årene er det plassert flere yngre barn i fosterhjem enn tidligere, 

dvs. at det totalt sett blir flere barn under omsorg over lengre tid. Når barna er yngre ved 

plassering, tar fosterforeldrene ut lengre lovfestet permisjon, som ikke dekkes av NAV. Det er 

generelt mangel på fosterhjem. De som melder seg som fosterforeldre har andre forventninger til 

godtgjøring enn før. Opprettelse av et omsorgsteam forventes å føre til økt kvalitet på 

fosterhjemsarbeidet, og mer profesjonelt kontraktarbeid, men en forventer ikke at det enkelte 

fosterhjemmet skal bli billigere i drift. 

 

Det bør vurderes om det kan opprettes et fond eller på annen måte etableres en buffer som sikrer 

at det finnes dekning innenfor budsjettet for kjente utgifter i forbindelse med omsorgsovertakelser 

på budsjetteringstidspunktet. Dessuten må det tas høyde for en viss variasjon i løpet året for akutte 

plasseringer og nye omsorgsovertakelser, med utgangspunkt i en prognose for vekst og 

svingninger. 

14.11  Kompetanse 

Barneverntjenestens ansvar for avdekking og ivaretakelse av barns sikkerhet, og langtrekkende 

fullmakter når det gjelder tiltak, forutsetter at de ansatte har kompetanse som korresponderer med 

arbeidsoppgavene. Skal barnevernets mandat realiseres, er det en grunnleggende forutsetning at 

de ansatte har relevant faglig innsikt, formålstjenlige ferdigheter og adekvate holdninger. 

 

I NOU 2009:8 Kompetanseutvikling i barnevernet, identifiserte utvalget at barnevernarbeid krever 

personlig, kommunikativ, faglig, etisk og forvaltningsmessig kompetanse. Utvalget vurderer at det 

er vesentlige mangler ved flere av studiene som utdanner fagfolk til barnevernet, og anbefaler en 
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ordning med faglig autorisasjon. Det anbefales videre at det kreves faglig oppdatering hvert 3. 

eller 4. år innenfor sentrale problemområder innenfor barnevernets arbeidsfelt, og at faglig 

oppdatering inngår i vilkårene for å beholde en ev. autorisasjon. De anbefaler at det på sikt blir et 

krav om masterutdanning for alle faglederstillinger i barnevernet. 

 

Det vil alvorlig svekke barnevernets legitimitet og klientenes rettsikkerhet om barnevernets 

vurderinger bygger på sviktene faglige vurderinger. Barneverntjenesten må ha et internt 

opplæringsprogram i forbindelse med sin kompetanseplan, som sikrer faglig oppdatering innenfor 

sentrale barnevernfaglige problemfelt. 

 

Barneverntjenesten skal ha kompetanse innenfor følgende områder: 

1. Det juridiske grunnlaget for barnevernets arbeid 

2. Saksbehandling 

3. IKT-verktøy og rutiner 

4. Etikk 

5. Barn og unges utvikling 

6. Observasjon, utredning og analyse 

7. Omsorgssvikt, mishandling, vold og overgrep 

8. Veiledning 

9. Familiearbeid og mekling 

10. Endringsarbeid og tiltaksarbeid 

11. Sosialisering 

12. Forebyggende arbeid 

13. Relasjons- og samhandlingsvansker 

14. Kommunikasjon  

15. Hjelpe- og omsorgstiltak 

16. Et eller flere evidensbaserte program for positiv endring av foreldreatferd 

17. Øvrig hjelpeapparat 

18. Tverrfaglig samarbeid 

 

I tillegg til kompetanseheving internt i Barneverntjenesten, vurderes det behov for et 

opplæringsprogram om omsorgssvikt som omhandler hvordan andre instanser kan arbeide med 

utsatte barn og unge, med beskrivelse av henvisnings- og meldingsvei og mulige tiltak.  

 

14.12 Brukertilfredshet 

Siden barnevernets mandat også gir myndighet til å gripe inn i forholdet mellom foreldre og barn, 

bør det ikke forventes samme grad av brukertilfredshet som for eksempel i en barnehage.  

 

Barnverntjenesten gjennomførte i 2010 en brukerundersøkelse både rettet mot foreldre til barn 

som mottar hjelpetiltak, og barn og unge i alder 7 – 22 som mottar tiltak. (Beste skår 6, laveste 1.).  
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Tabell 22: Brukertilfredshet foreldre, 2010 

Fokusområde Resultat 

Brukernes tilfredshet med tjenestene 5,0 

Kvalitet på tjenestene 4,5 

Tilfredshet med samarbeid og medvirkning 4,6 

Tilfredshet med informasjon 4,8 

Tilfredshet med engasjement og kompetanse 4,9 

 

Skår pr fokusområde fra 4,5 til 5 ansees som meget tilfredsstillende for en barneverntjeneste.  

 

På enkeltspørsmålene var det høyest skår for de ansattes vennlighet og tillit til at taushetsplikten 

blir overhold (5,3) mens det var lavest skår på resultatet av hjelpen fra barneverntjenesten (4,3). 

Det siste er interessant i lys av det som er sagt om det manglende tilbudet på tiltak. 

 

Sammenlignet med brukerundersøkelser i andre barneverntjenester, viser barnverntjenesten i 

Ringsaker svært god brukertilfredshet, med skår opp mot beste skår på de fleste av områdene. 

 

 

Tabell 23: Brukertilfredshet foreldre, sammenligning med andre barneverntjenester i KS Bedre 

kommune 

 
 
Brukerundersøkelsen overfor barn var en pilotundersøkelse i samarbeid med KS. Her foreligger 

p.t. ikke sammenligningstall. Brukerundersøkelser overfor barn benyttes av prinsipielle grunner 

ikke som grunnlag for målinger i forhold til målekortet i handlingsplan/årsberetning. 

Brukerundersøkelsen rettet mot barn viser lavere skår enn brukerundersøkelsen overfor foreldre. 

Resultet områder -sammenlikning med Bedrekommune

0

1

2

3

4

5

6

Ringsaker kommune Gjennomsnitt landet Høgeste Laveste

Ringsaker kommune 4,7 4,8 5,1 5,2 4,6 4,5 4,7 4,8

Gjennomsnitt landet 4,7 4,3 4,3 4,5 4,2 4,1 3,9 4,2

Høgeste 5,4 5 5,2 5,3 5 4,9 4,8 5

Laveste 4 3 1,3 3,3 2 1,9 1 2,4

Tilgjengelighet Informasjon Respekt Pålitelighet Medvirkning
Kvalitet 

tjeneste

Overordna 

tilfredshet

Gjennomsnitt 

alle spm.
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Undersøkelsen omfatter også barn under omsorg og barn/ungdom som er plassert etter 

tvangstiltak. 

 

Tabell 24: Brukertilfredshet barn 7 – 22 år 2010. 

Synes du de som jobber i barneverntjenesten er flinke til å ta deg på alvor?  4,05 

Har du tillit til de som jobber i barneverntjenesten?  4,17 

Holder barneverntjenesten hva de lover? 4,29 

Synes du bv-tjenesten er flinke til å la deg være med å bestemme hva slag hjelp du skal få?   3,77 

Synes du barneverntjenesten er flinke til å ta hensyn til det du vil? 3,78 

Hvordan synes du det er å være med på møter? 3,87 

Får du den hjelpen du trenger fra barneverntjenesten?  4,60 

Synes du det de voksne bestemmer er bra for deg? 4,33 

Har du fått det bedre etter at du og din familie kom i kontakt med barneverntjenesten?  4,37 

Gjennomsnitt alle spørsmål 4,19 

 
Barn/ungdom gir barneverntjenesten den høyeste skåren på spørsmålet om de får den hjelpen de 

trenger, og laveste skår på egen deltakelse i beslutningsprosesser. 

 

15 Barns deltakelse – informasjon til barn  
Et barn som er fylt syv år, og yngre barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, skal 

informeres og gis anledning til å uttale seg før det tas avgjørelse i en barnevernssak som berører 

ham eller henne. Barnets mening skal tillegges vekt i samsvar med barnets alder og modenhet (bvl 

§ 6-3).  

 

Det er utarbeidet en egen veileder for barns deltakelse i barnevernssaker av Astrid Strandbu og 

Svein Arild Vis ved Barnevernets utviklingssenter i Nord-Norge. Veilederen har som 

utgangspunkt at opplevelse av sammenheng i livet er grunnleggende for å utvikle og bevare god 

mental helse. Når barn får hjelp til å etablere en slik sammenheng ved en tilrettelagt deltakelse på 

arenaer der grunnlaget for beslutninger tas, vil de lettere forstå det som blir bestemt, og forsone 

seg med situasjonen selv om de ikke skulle være enige. Plangruppa anbefaler at 

barneverntjenesten utarbeider egne rutiner for barns deltakelse i barnevernssaker, med 

utgangspunkt i veilederen. 

 

Barneombudet har utfordret barneverntjenester til å informere barn om deres rett til hjelp og om 

barneverntjenestens arbeid. Barneombud Reidar Hjermann oppfordret elevene til å etterspørre slik 

informasjon ved sitt besøk ved Brumunddal ungdomsskole i mai 2010.  Barneverntjenesten har 

mottatt henvendelse om å gjennomføre informasjon til elevene både fra denne skolen, fra en 

barneskole og fra videregående skole, uten at en har klart å prioritere dette.  

 

Det vil i fremtiden søkes å gi alle elever informasjon om barns rett til beskyttelse, rett til hjelp, 

hvordan det er mulig å få hjelp ved omsorgssvikt, overgrep eller andre psykososiale problemer og 

barnevernets rolle i dette. Slik informasjon kan gis en gang i løpet av barneskolen, en gang i 

ungdomsskolen, og til videregående skole ved etterspørsel. Buf-etat har utarbeidet et 

informasjonsopplegg, med videovignetter og gruppeoppgaver, for at barneverntjenester kan gi 

informasjon til skoleelever om barnevern. Det vurderes at dette opplegget er best egnet for 
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ungdomsskoleelever. Prinsipielt bør informasjon kunne gis også i barneskolen, men da må det 

utarbeides et eget tilpasset informasjonsopplegg. 

 

Prioriteringen av slik informasjonsvirksomhet vil måtte vurderes opp mot behovet for løpende 

arbeid med utsatte barn og familier. 

 

16  Lokalisering 
Barneverntjenesten er lokalisert i Administrasjonsbygget i Brumunddal. Samlingen av 

barneverntjenesten i en geografisk felles tjeneste i 2001 var avgjørende for å utvikle en robust og 

kompetent tjeneste. Det gjorde det mulig å påbegynne en spesialisering av funksjoner og styrke 

teamlederfunksjonen.  

 

Lokalisering i Brumunddal er hensiktsmessig i forhold til samhandling med sentrale 

samarbeidspartnere som helsestasjon, PPT, politi, ungdomskontakten osv., og ressursbesparende i 

forhold til reisetid til hjemmebesøk, møter, fosterhjemsoppfølging, kontakt med 

spesialisthelsetjenester osv. Det er ingen spesiell samhandlingsgevinst ved en plassering på 

Administrasjonsbygget. En familieveileder, en tiltakskonsulent samt psykolog tilbringer deler av 

sin tid regelmessig i Familiens hus. Selv om flere argumenterer for at det kan være en optimal 

løsning at barneverntjenesten lokaliseres i tilknytning til de øvrige tjenester som utgjør 

samhandlingsarenaen Familiens hus, er en slik samlokalisering foreløpig ikke fysisk mulig. 

 

17 Familiens hus 
Familiens hus skal være et tverrfaglig kommunalt tilbud for barnefamilier. Utvikling av Familiens 

hus har skjedd etter initiativ fra sentrale myndigheter. Helse– og omsorgsdepartementet og Sosial- 

og helsedirektoratet anbefaler norske kommuner å organisere sitt helsefremmende og 

forebyggende arbeid rettet mot barn og unge etter modellen av Familiens hus. I veilederen 

”Psykisk helsearbeid for barn og unge i kommunene” er organisasjonsformen fremhevet som et 

velegnet lavterskeltilbud som kan sikre rask og helhetlig hjelp. Familiens hus skal ivareta psykisk 

og fysisk helse hos gravide, barn og ungdom. Tiltakene skal samordnes, samlokaliseres og 

forankres lokalt. Hensikten er at familiene skal møte en helhetlig og familiestøttende tjeneste i et 

og samme hus. 

 

Mål for arbeidet i Familiens hus er å fremme trivsel og god helse hos barn, unge og deres familie, 

samt styrke barn og unges oppvekstvilkår. 

 

Det er opprettet Familiens hus ved helsestasjoner i Ringsaker. Tiltaket ledes av et lederteam 

bestående av enhetslederne for de samarbeidende enhetene Psykisk helse, PPT, Helsestasjoner og 

Barne- og ungdomsvern. 

 

Plangruppa trekker frem Familiens hus som en ideell arena for samhandling mellom nære 

samarbeidspartnere. Den bærende ideen bak opprettelsen av Familiens hus er en samhandling på 

tvers, samtidig med en funksjonsdeling mellom tidlig innsats, selektive tilbud til risikogrupper og 

indikerte tiltak når særlige behov har oppstått. Med en samlokalisering sikrer en sammenheng 

mellom barnevernets kjerneoppgaver og forebygging, mellom indikerte hjelpetiltak og 

lavterskeltiltakene 

 

På sikt bør det vurderes om forholdene ligger til rette for en samlokalisering og om det er måter å 

organisere Familiens hus på, som kan styrke samhandling mellom tjenester for barn og unge, og 

bidra til at barn og unge i Ringsaker vil få nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. 
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18 Oppsummering av tiltak 
Det er behov både for tiltak innenfor barneverntjenesten og for utvikling av det tverrfaglige 

samarbeidet mellom de instanser som er involvert i arbeidet med barn og unge. Enkelte av 

tiltakene er mulig å gjennomføre umiddelbart, mens andre tiltak er knyttet til et ressursbehov og 

må vurderes i forbindelse med de ordinære budsjettprosesser. 

 

Overordnede strategier 

 

I prioritert rekkefølge:  

 Tiltaksviften søkes utviklet slik den er beskrevet i planen med sikte på å dekke de utfordringer 

barneverntjenesten regelmessig møter i arbeid med barn som er utsatt for omsorgssvikt, og 

barn og unge med sosialt betingede atferdsvansker. 

 Det søkes på sikt å styrke bemanningen i Barneverntjenesten i Ringsaker slik at den samsvarer 

med landsgjennomsnittet.   

 Familiens hus, SLT-samarbeidet og Ungdomskontakten søkes videreutviklet. 

 Det bør jobbes videre med å øke foreldrekompetansen ved utvikling av forebyggende tiltak. 

 Samhandling, samordning og eventuell samorganisering av tjenester for barn og unge i 

Familiens hus utredes for videre utvikling av tiltaket. 

 

Tiltak innenfor barneverntjenesten 

 

I prioritert rekkefølge innenfor hvert underpunkt: 

 

Meldinger/undersøkelser: 

 Undersøkelser skal gjennomføres innen tre måneder, eventuelt seks måneder etter beslutning i 

særlige tilfeller.  

o Mål i styringskort: 96 % fristoverholdelse. Akseptabel måloppnåelse: 

Landsgjennomsnitt. 

 Barneverntjenesten utarbeider plan for å prøve ut nye modeller for gjennomføring av 

undersøkelser, med sikte på større involvering av offentlig og privat nettverk. 

 Barneverntjenesten utarbeider plan for implementering av nettverksbaserte tiltak og bruk av 

familieråd som beslutningsmodell i barnevernsaker. 

 

Tiltaksarbeid: 

 Alle barn med løpende hjelpetiltak skal ha tiltaksplan. Enkeltstående ytelser medregnes ikke. 

o Mål i styringskort: 92 % tiltaksplaner. Akseptabel måloppnåelse: Landsgjennomsnitt 

 Barneverntjenesten fokuserer i sin interne fagutvikling på modeller for arbeid som fremmer 

foreldre og barns egen deltakelse i undersøkelsesarbeid, utarbeidelse av tiltaksplan, evaluering 

av tiltak og evaluering av samarbeidet mellom familien og barneverntjenesten. 

 Barneverntjenesten utarbeider egne rutiner for arbeid med saker vedrørende vold mot barn og 

barn som vitner til vold.  

 Barneverntjenesten utarbeider plan for implementering av arbeidsmåter som fremmer 

familiens egen deltakelse i løsningen av familiens utfordringer. 

 Barneverntjenesten kvalitetssikrer egne råd- og veiledningstiltak ved intern veiledning og 

utarbeidelse av interne rutiner og hjelpemidler. 

 Det utarbeides en oversikt som beskriver tiltaksviften for relevante barneverntiltak, samt 

eventuelt andre tiltak som kan benyttes som ledd i barnevernets tiltaksplaner. 

 Barneverntjenesten utarbeider plan for implementering av familieråd ved rekruttering av 

fosterhjem, og som tiltak for å avklare familienettverkets rolle etter fosterhjemsplassering. 
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 Det gjennomføres en brukerundersøkelse for fosterforeldre. Brukerundersøkelsen følges opp 

med en handlingsplan og gjentas etter to år. 

 

Brukere: 

 Det utarbeides egne rutiner for barns deltakelse i barnevernsaker med utgangspunkt i 

veilederen “Barns deltakelse i barnevernsaker”. 

 Barneverntjenesten gjennomfører brukerundersøkelse overfor foreldre til barn som mottar 

hjelpetiltak hvert annet år. I de mellomliggende år kan det gjennomføres brukerundersøkelse 

rettet mot barn som mottar barneverntiltak, ungdom som er brukere av Ungdomskontakten, og 

fosterforeldre, ev. andre oppdragstakere. Kun brukerundersøkelse i forhold til foresatte 

benyttes som indikator i styringskortet. Brukerundersøkelser følges opp med interne 

oppfølgingsplaner. 

 

Medarbeidere: 

 Barneverntjenesten utarbeider en 3-årsplan for kompetanseutvikling. Sentrale temaer som skal 

dekkes i opplæringspakken er: 

o Utredningskompetanse og tidlig innsats førskolebarn 

o Kvalifisering av råd- og veiledningsmodeller 

o Metodeutvikling råd og veiledning 

o Tiltak mot vold i nære relasjoner 

o Modell- og metodeutvikling som fremmer familiens deltakelse i beslutnings- og 

endringsarbeid 

 Det søkes gitt ekstra veiledning til medarbeidere som selv veileder foreldre, ved 

kommunepsykolog, høst 2011/vinter 2012. 

 Det utarbeides en intern opplæringspakke for nyansatte i barneverntjenesten. 

 Det utarbeides en opplæringspakke for alle som arbeider med barn og unge. 

 

 

Tverrfaglige tiltak 

 Tidlig innsats i barnehagen, Øyvind Kvello (TiKvello), gjennomføres som 

kompetansehevingsprogram 2011 – 2012. Videreføring av tiltaket ut over 2012 vurderes 

innen 1.9.2012. 

 Barneverntjenesten videreutvikler samarbeidet med helsesøstertjenesten, skoler, barnehager, 

NAV og politi. 

 Barneverntjenesten samarbeider med pleie og omsorg med sikte på å få til bedre overganger 

for ungdom med kjent behov for tiltak etter andre lovverk ved utskriving fra 

barneverntjenesten. 

 Det utarbeides samarbeidsrutiner ved gråsoneproblematikk barnevern/funksjonshemmede 

barn. 

 Barneverntjenesten oppretter en kontaktperson for hver skole. 

 Det tverrfaglige samarbeidet rundt håndtering av skolefravær i grunnskolen videreutvikles. 

 Organisering av og retningslinjer for arbeid i ansvarsgrupper vurderes. 

 Dialogen mellom barneverntjenesten og andre enheter videreutvikles med sikte på å sikre:  

o gode rutiner for melding til barneverntjenesten 

o gode planer for forebygging av omsorgssvikt og atferdsproblemer 

o god samhandling om innhenting av opplysninger innenfor oppsatte frister  

 Det inngås avtale med Bufetat og Adferdssenteret om implementering av 

forebyggingsprogrammet TIBIR med opplæring av PMTO-terapeuter og et utvalg av 

relevante moduler i TIBIR, tilpasset Ringsaker kommunes behov. 
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Behov for ressurser 

Det skisseres følgende behov for ressurser i prioritert rekkefølge: 

 Bemanningsnorm for saksbehandling følges opp fortløpende og håndteres i de årlige 

rulleringer av handlingsprogram med økonomiplan. 

 Det bør vurderes hvordan det kan skapes større forutsigbarhet for uforutsette utgifter som 

påløper etter fylkesnemndas beslutning om omsorgsovertagelser. 

 Behov for en stilling innenfor VO 50/Familiens hus til utvidelse av tilbudet om 

foreldrekursene De utrolige årene fra 2 til 4 kurs i året. 

 Behov for en prosjektstilling innenfor VO 50 med sikte på å: 

o Utarbeide kommunal rutine for avdekking og håndtering av saker vedr. familievold 

o Utarbeide kommunalt opplæringsprogram 

o Utarbeide tiltak mot voldelig oppdragelsespraksis 

o Utvikle endringstiltak mot familievold 

 Behov for opprettelse av eget miljøarbeiderteam innenfor VO 50. Teamet skal arbeide 

miljøterapeutisk på de arenaene barn og familier trenger bistand, dvs. hjem, fritid, skole osv., 

med mål om å fremme foreldrenes egen mestring. Skolefravær vil være et særlig 

satsingsområde. 

 Behov for dekning av barnehageplass for inntil 25 barn. 

 Behov for dekning av SFO-plass for inntil 10 barn. 

 Behov for en halv stilling som marte meo-terapeut innenfor Familiens hus/barnevern. 

 Behov for en ettervernstilling, med sikte på at ungdom som har vært under barnevernstiltak 

skal klare å gjennomføre skole og komme i inntektsgivende arbeid. Stillingen skal samarbeide 

med team som arbeider med ungdom i NAV. 

 Behov for en stilling innenfor Familiens hus til drift av foreldregrupper etter modellen ICDP.  

 Behov for en 60 % stilling som familieveileder ved Familiens hus/barnevern. 

 Behov for en halv stilling som koordinator for Home Start innenfor Familiens hus.  

 Utvikling og gjennomføring av et opplæringsprogram for barn om deres rett til hjelp hvis de 

blir utsatt for omsorgssvikt, mishandling eller overgrep. 

  

Behovene må vurderes i forbindelse med de årlige ordinære budsjettprosessene. 

 

 

 

 


