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4.6 Barne- og ungdomsvern (VO nr. 50) 

4.6.1 Innledning 

Virksomhetsområdet omfatter barneverntjenesten, med barneverntiltak i og utenfor familien, 
bosettingstiltak for enslige mindreårige asylsøkere (BEMA), Ungdomskontakten og Ringsaker 
interkommunale barnevernvakt. 

Hovedmål: 
Sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig 
hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid, bidra til at barn og unge møtes med trygghet, kjærlighet og 
forståelse, og at alle barn og unge får gode og trygge oppvekstvilkår (barnevernloven § 1-1). 

4.6.2 Oversiktstabeller 

Tabell 4.6.2.1 Personalressurser (årsverk) 

31.12.2019 Budsjett 
2020 

Forslag 
2021 

Forslag 
2022 

Forslag 
2023 

Forslag 
2024 

Årsverk samlet 72,77  65,17 56,17 56,17 56,17 56,17 

I forbindelse med vedtatt avvikling av bosettingstiltak for enslige mindreårige asylsøkere (BEMA) i 
Brumunddal reduseres bemanningen med til sammen 9,0 årsverk i 2021. 

Tabell 4.6.2.2 Drifts- og investeringsbudsjett (kr 1.000) 
Regnskap 

2019 
Budsjett 

2020 
Forslag 

2021 
Forslag 

2022 
Forslag 

2023 
Forslag 

2024 
Driftsutgifter  118 644 96 455 89 254 89 188 89 155 89 155 
Driftsinntekter  44 997 23 711 20 079 20 079 20 079 20 079 
Netto driftsutgifter  73 647 72 744 69 175 69 109 69 076 69 076 
Investeringsutgifter   0 0 300 300 0 0 
Investeringsinntekt   0 0 0 0 0 0 
Netto investeringsutgifter   0 0 300 300 0 0 

4.6.3 Behovsvurderinger 

Barne- og ungdomsvern tilbyr hjelp til barn, unge og deres foreldre, i form av forebyggende 
lavterskeltiltak, forskjellige typer hjelpetiltak, behandlings- og omsorgstiltak og akuttiltak, gjennom 
Familiens hus, Ungdomskontakten, barneverntjenesten og den interkommunale barnevernvakta. 

«Barnevernreformen» innebærer en kommunal overtakelse av statlige oppgaver og større ansvar fra 
1.1.2022. Målet med reformen er økt lokal tiltaksutvikling, økt rekruttering av fosterhjem fra slekt og 
nettverk og færre ungdommer i institusjon. Statlige føringer stiller krav til kvalitet, kompetanse og 
utvikling av tiltak. Staten forventer at kommunene forbereder denne omstillingen, selv om det 
foreløpig er ukjent hvordan kommunene blir kompensert økonomisk. Enhetens budsjett for 2021 er 
blitt regulert for økte satser til institusjon, fosterhjem og besøkshjem med til sammen kr 849.000. 
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Barneverntjenesten 
 
Tabell 4.6.3.1 Barneverntjenesten i Ringsaker, antall barn med melding                                                                                                           

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 30.7.2020 
Antall barn med melding      339       387       321  377      382      419 243 
Antall meldinger hele landet  52 996 54 396 58 254 58 580 57 013 57 988                  - 

Kilde: IKT-verktøyet Familia (Ringsaker), SSB/KOSTRA (hele landet) 
 
Mange kommuner har rapportert om lavere meldingstall til barnevernet under koronapandemien. I 
Ringsaker har det vært færre meldinger fra barnehager, skoler og hjelpeapparatet første halvår, men 
det totale meldingstallet har ikke gått ned. Antallet meldinger i løpet av årets første sju måneder er 
noe høyere i 2020 (243) enn i 2019 (238). 
 
Tabell 4.6.3.2 Overholdelse av undersøkelsesfrister og andel henleggelser av undersøkelser 

 Antall avsluttede meldinger 
og undersøkelser 

Fristoverskridelse % Henleggelser % 

 Ringsaker Hedmark/ 
Innlandet*) 

Ringsaker Hedmark/ 
Innlandet*) 

Ringsaker Hedmark/ 
Innlandet*) 

2015, hele året 379 2 145   2,5 8,5 59,0 62,5 
2016, hele året 324 2 216   2,0 9,0 62,0 66,0 
2017, hele året 360 2 253   4,2 4,0 60,0 65,8 
2018, hele året 362 2 309 10,2 3,5 63,8 66,5 
2019, hele året** 403 -   1,2 2,2 63,8 - 
2020, 1. kv.*** 
2020, 2. kv.**** 

127 
  68 

   972 
- 

  0,8 
  1,5 

2,9 
- 

71,7 
55,9 

48,7 
- 

Kilde: Fylkesmannens kvartalskontroll, Bufdir «Barnevernsmonitoren» samt egen rapportering v/Familia 
*) Innlandet fylke fra 1.1.2020 
**) Fylkesmannen har ikke sendt ut oppsummerte tall for 2019 
***) Tallgrunnlag manglet fra flere kommuner i Fylkesmannens rapport 
****) Fylkesmannens oppsummering for 2. kvartal 2020 foreligger ikke 
 
Barneverntjenestens overholdelse av undersøkelsesfrister er sårbar for variasjoner i både 
saksmengde og -kompleksitet, sykefravær og turnover. Med unntak av 2018, har tjenesten hatt flere 
år med gode tall for fristkontroll. For 2. kvartal 2020 var det et lavt antall avsluttede undersøkelser. 
 
Tabell 4.6.3.3 Barn med tiltak fra barneverntjenesten i Ringsaker pr. 31.12. hvert år, samt 30.6.2020 

Antall barn med tiltak pr. 31.12 2014 2015 2016 2017 2018 2019 30.6.2020 
Barn i fosterhjem/institusjon/bofellesskap   92 101 109 106 104 107 100 
Barn med hjelpetiltak i hjemmet 175 160 136 169 150 145 136 
Sum antall barn med tiltak  

- Herav unge over 18 år 
267 
  17 

261 
  20 

245 
   26 

275 
  27 

254 
     26 

252 
  32                  

236 
  37 

 
Tabellen over viser antall barn i tiltak pr. 31.12.2014-2019 og pr. 30.6.2020. Ringsaker kommune har 
et forholdsvis høyt antall ungdommer i institusjon. Ofte handler det om samspillsutfordringer som 
blir så store i tenåringsfamilier, at foreldre ikke klarer å håndtere det. Det er en utfordring å utvikle 
gode, lokale hjelpetiltak tidlig for familier med særskilte utfordringer, for å forhindre at det oppstår 
behov for institusjon på et senere tidspunkt. 
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Tabell 4.6.3.4 Ressursutnyttelse, dekningsgrad og produktivitet – KOSTRA 2019 
 Ringsaker Landet Gr. 13 Hamar Stange Gjøvik 
Netto driftsutgifter pr. innbygger 0 - 17 år   10 779   10 843   10 226   11 245     8 883       19 922 
Brutto driftsutgifter pr. barn i barnevernet 119 071 135 141 - 147 211 133 084     193 035 
Brutto driftsutgifter pr. barn med hjelpetiltak   33 637   42 162   43 069   89 040   60 000       86 675 
Brutto driftsutgifter pr. barn utenfor hjemmet 490 756 439 020 450 754 403 924 325 467 1 004 496 
Netto driftsutgifter pr. barn utenfor hjemmet 379 325 382 202 377 378 372 098 303 033    443 488 
Barn 0-17 år m/ barnevernundersøkelse, %          6,0         4,8          4,8         5,2         4,3             6,3 
Barn/unge m/barneverntiltak 0-17 år, %          5,0         4,2          4,0         4,1         3,4            4,6 
Barn 0-17 år med tiltak utenfor hjemmet, %          1,2         1,1          1,1         1,3         1,1            1,3 
Barn med akuttvedtak pr. 1.000 barn 0-17 år          0,9          1,3 -         1,7   -            0,7 
Fagstillinger pr. 1.000 barn 0-17 år    5,5   5,1    4,9   4,8   4,7  5,7 
Barn m/undersøkelse eller tiltak pr. årsverk 17,9 17,0 19,1 18,4 13,9 17,1 

Kilde: Barnevernmonitoren (Bufdir) og SSB/KOSTRA.  
 
Brutto driftsutgifter for barn som bor utenfor egen familie ses i sammenheng med nettoutgifter som 
inkluderer refusjon av utgifter til forsterkningstiltak i fosterhjem og tilskudd til enslige mindreårige 
asylsøkere. Disse inntektene bortfaller fra 2022 på grunn av en omlegging av betalingsordningen og 
nedlegging av botiltaket. Budsjettforslaget baserer seg på forutsetningen om at antall ungdom i 
institusjon og akuttiltak går ned, og at utgifter til fosterhjem reduseres. Dette forutsetter at lokale 
hjelpetiltak i familien fører fram. 
 
Akuttberedskap – Ringsaker interkommunale barnevernvakt 
Ringsaker interkommunale barnevernvakt startet 1.1.2019 og sørger for akuttberedskap for 20 
kommuners barneverntjenester, med et befolkningsgrunnlag på 183.584. Deltakerkommunene er 
Engerdal, Trysil, Stor-Elvdal, Åmot, Elverum, Løten, Stange, Hamar, Ringsaker, Lillehammer, Gausdal, 
Øyer, Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron, Alvdal, Folldal, Rendalen, Tolga og Tynset. For de fem 
kommunene i Nord-Østerdal ivaretas kun telefonvakt og vedtaksmyndighet, med lokalt personell til 
utrykninger. 
 
Tabell 4.6.3.5 Aktivitet Ringsaker interkommunale barnevernvakt 2019 og 1. halvår 2020 

Henvendelser og tiltak Antall totalt 
2019 

Antall 
Ringsaker 

2019 

Antall totalt 
1.1.-30.6.2020* 

Antall 
Ringsaker 

1.1.-30.6.2020* 
Henvendelser med oppfølging 1011 177 517 (434) 112 (128) 
Antall barn registrert   598 175 239 (314)     45 (70) 
Antall hasteflyttinger av barn      13     5       21 (6)         6 (0) 
Antall meldinger til kommunene  224   38  361 (96)    66 (30) 
Antall rapporter til kommunene  444   78       698 (183) 138 (48) 

*) Tall i parentes viser antall for 1. halvår 2019 
 
Barnevernvakta registrerer kun henvendelser som den følger opp, med råd og veiledning på telefon, 
utrykninger og hjemmebesøk, akutte tiltak eller oversendelse til kommunal barneverntjeneste. Tallet 
på henvendelser første halvår 2020 (517) er høyere enn samme periode i 2019 (434) i kommunene 
som deltar. I 2020 har en større andel av henvendelsene ført til bekymringsmeldinger og rapporter til 
kommunene. I tillegg utførte barnevernvakta 242 oppdrag for kommunene i form av avtalte 
undersøkelses- og tilsynsbesøk i første halvår 2020. Av disse var 39 for Ringsaker barneverntjeneste. 
 
Deltakerkommunene betaler en andel av barnevernvaktas utgifter, ut fra en sats pr. innbygger. For 
2020 var satsen på kr 55,33. Satsen prisjusteres med 0,22 % til kr 55,45 pr. innbygger for 2021. De 
deltakende kommunene i Nord-Østerdal betaler redusert pris. 
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Bosettingstiltak for enslige mindreårige asylsøkere (BEMA) 
Ringsaker kommune har hatt bosettingstiltak for ti enslige mindreårige ungdommer, fordelt på to 
boliger. Kommunestyret vedtok høsten 2019 å avvikle tiltaket innen 2021. Pr. 1.7.2020 var antallet 
ungdommer redusert fra 10 til 7, og én av to boliger var avviklet. Den andre boligen avvikles innen 
30.6.2021. Utgifter som påløper i 2021 dekkes inn i forbindelse med behandling av tertialrapporter. 
Tiltak for ungdom under 18 år, og eventuelt lovbestemt ettervern for ungdom over 18 år, overføres 
til Ringsaker barneverntjeneste fra 1.7.2021. 
 
Familiens Hus 
Familiens hus er en tverrfaglig arena for tidlig innsats. Samarbeidet bidrar til utvikling av en bredere 
tiltaksvifte, i tråd med barnevernplanens intensjoner og statlige føringer. Barneverntjenesten bidrar 
med tiltak for å styrke foreldrekompetanse og satsingen «Tidlig innsats barn i risiko» (TIBIR). 
Kommunens to PMTO-terapeuter er ansatt i barneverntjenesten, og de er ansvarlige for opplæring i 
nye TIBIR-tiltak. Lavterskeltiltakene «De utrolige årene» og «Circle of Security, Parenting» driftes ved 
hjelp av midler fra Helsedirektoratet, fordelt på personalressurser i barneverntjenesten, pedagogisk-
psykologisk tjeneste (PPT) og helsestasjoner. 2018 var siste ordinære tilskuddsår, men kommunen 
har senere benyttet ubrukte midler fra tidligere år i et redusert tilbud. 
 
Ungdomskontakten (UK) 
UK er et lavterskeltilbud for ungdom i alderen 13-23 år med hovedvekt på forebyggende psykososialt 
arbeid. UK tilbyr individuell oppfølging, gruppetiltak og familieveiledning, i tillegg til åpne aktiviteter 
som kan benyttes av alle. Antall individuelle henvisninger til UK øker. Årsaken kan være lettere angst 
og depresjon, belastninger i hjemmet, relasjonsproblemer med jevnaldrende og rusproblematikk. 
Ringsakers ungdomsundersøkelse viser en økning i psykiske helseproblemer blant ungdom. UK driver 
oppsøkende arbeid på arenaer der ungdom har lett for å samle seg, for å kunne ha oversikt over 
eventuell utvikling av problematiske ungdomsmiljøer og avdekke behov for tiltak. 
 
Tabell 4.6.3.6 Aktivitet ungdomskontakten (UK) 2015 – 2019, samt 1.1. – 30.6.2020 

Type tiltak 2015 2016 2017 2018 2019 jan.-jun. 
2020 

Antall ungdom med individuell oppfølging    141    163    159 175 169     138 
Antall ungdom med familiesamarbeid 89 78 78 100   86 68 
Antall ungdom i lukkede gruppetiltak  61 51 45   46   56 34 
TIUR: Totalt antall ungdom fulgt opp 54 61 47   73 101 62 
TIUR: Individuelle oppfølginger v/UK 51 59 43   57   67 47 
Oppfølgings- og los-prosjekt (skolefravær)  18 21 28   18   21 21 

 
Pr. 30.6.2020 hadde 138 ungdommer fått individuell oppfølging, mot 137 i første halvår 2019. Det 
har vært færre kontaktpunkter med den enkelte ungdom, grunnet koronavirusets smitteverntiltak. 
UK har hovedansvaret for tiltaket «Tidlig intervensjon unge og rus» (TIUR) og følger opp 47 av totalt 
62 ungdommer med TIUR-tiltak. Antall ungdommer med oppfølging ligger på samme nivå som i 
2019, men det har vært vanskelig å holde samme tette kontakt. Antallet nye ruskontrollavtaler er 
også lavere enn i 2019. Dette vurderes å handle om at UK, politiet og andre samarbeidspartnere i 
mindre grad har klart å avdekke rusatferd under situasjonen med koronaviruset. 
 
Ungdomskontakten mottar midler til «Oppfølgings- og los-funksjoner» fra Bufetat over tre år. Målet 
er å forebygge skolefravær på et tidlig tidspunkt fra 12 år. Arbeidet bygger på metodene som ble 
utviklet i Los-prosjektet 2014-2016, med søkelys på fravær allerede i barneskolen. For å styrke 
arbeidet med skolefravær i barneskolen overføres to 8 % aktivitetslederstillinger til UK fra 
barneverntjenesten. 
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4.6.4 Standardendringer og nye driftstiltak 
 
Reduserte driftsutgifter leiebil 
Det innarbeides en reduksjon på til sammen kr 33.000 i 2021, kr 99.000 i 2022 og kr 132.000 for 
hvert av årene 2023 og 2024, som følge av at kommunen skal kjøpe istedenfor å leie tjenestebiler. 
Forslaget er å kjøpe en bil i 2021 og en bil i 2022. Det forutsettes at det kjøpes el-biler framfor 
fossilbiler. 
 
4.6.5 Investeringstiltak 
 
Kjøp av biler (prosjekt 54006) 
Det er ført opp kr 300.000 i 2021 og 2022 til kjøp av biler i tjenesten fremfor å leie tjenestebiler. Det 
forutsettes at det kjøpes el-biler. 
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