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BYSTYREMELDING NR. 1-2015 – BARNEVERNET I OSLO 

NOTAT AD DEPUTASJON I HELSE- OG SOSIALKOMITEEN 7. MAI 2015 

  Fellesorganisasjonen (FO) Oslo ønsker med dette å gi sine skriftlige innspill som en 
oppsummering og utdyping av vår deltakelse ved deputasjon den 07.05.15.  

 FO Oslo vil berømme en barnevernsmelding som fremstår som helhetlig og 
omfattende. Vi kan kjenne oss igjen i de sentrale linjene for barnevernet i Oslo. FO 
Oslo er en fagforening og profesjonsforbund for sosionomer, barnevernpedagoger, 
vernepleiere og velferdsvitere. Våre profesjoner er representert ved både 1.- og 2. linje 
barnevern i Oslo.   

 Byrådet skriver i kapitel 6.2 at Barne- og familieetaten er gitt i oppgave å bistå 
bydelenes barneverntjenester med kunnskapsoverføring, kompetanse- og 
metodeutvikling, samt bidra til en enhetlig og helhetlig praksis i barneverntjenesten i 
Oslo. Dette er en oppgave som krever et tydelig mandat. 

 I henhold til bystyremelding 1/2015 har tiltak i barnevernet økt fra kr. 837.565 (2008) 
til kr. 1018. 411 (2013). Dette er en økning på kr. 180.846 millioner over 5 år.  

Når det gjelder oppholdsdøgn i institusjon har Barne- og familieetaten en reduksjon fra 
22.982 (2010) til 22.555 (2013) samtidig som oppholdsdøgn i private tiltak har økt fra 
26.667 (2010) til 33.228 (2013). Dette er en økning på 6.561 døgn og som med estimert 
døgnpris kr. 7.000 gir en kostnad på cirka kr. 46 millioner. Med samme estimat på kr. 
7.000 per døgn kjøpes det totalt tiltak for kr. 232 millioner. Prosentvis innebærer dette 
at kommersielle aktører nå utgjør cirka 60% av barnevernmarkedet i Oslo.  

FO Oslo konstaterer at økningen i barneverntiltak er blant private aktører. Ettersom 
ideelle aktører ikke øker i tiltak er dette en økning blant kommersielle aktører. FO 
Oslo stiller spørsmål ved dette. Utviklingen fører ikke til at Barne- og familieetaten er 
en offentlig toneangivende aktør og kompetanseutvikler. Med unntak av avdeling 
Belgen i Grepperød barnevernsenter har ikke Barne- og familieetaten etablert nye tiltak 
de siste 10 år. I stedet har Barne- og familieetaten avviklet tiltak eksempelvis Juno 
institusjon for unge jenter, Røa korttidsinstitusjon, Ballangrud barnevernsenter, 
MultifunC, Biermannsgate akuttinstitusjon, Lindern akuttinstitusjon, Tonsen 
barnebolig, MST og Stovner barnebolig. 

 Tiltakene i Barne- og familieetaten har over tid hatt fullt belegg. Det er FO Oslos 
erfaring at barneverntjenestene i Oslo er godt fornøyde med Barne- og familieetatens 
tiltak, men tvinges til å fremskaffe tiltak andre steder, grunnet fullt belegg.  
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Det er behov for styrking av følgende tiltak: 

• Beredskapshjem  
• Fosterhjem  
• Familiehjem  
• Akuttinstitusjon barn  
• Ordinær institusjon i Oslo   
•   

Det er behov for etablering av følgende tiltak: 

• §§ 4-24 og 4-26 i og utenfor Oslo  
• Midlertidige differensierte tiltak med plantall 1-2  

 FO Oslo må påpeke at de kommersielle aktørene i barnevernmarkedet er store 
internasjonale konsern som eksempelvis Aleris og Aberia. Disse aktører har ikke 
forpliktelser og ansvar for utvikling av kompetanse og helhetlig praksis i 
barneverntjenesten. Det er bedre for tjenestene at driftsmidler holdes i Oslo kommune 
og ikke overføres til aktører med uklare eierforhold. 

 FO Oslo stiller på denne bakgrunn spørsmål ved sammenheng i det politiske og faglige 
budskap fra byrådet. Dersom målsetting om kunnskap og kompetanse og satsinger i 
bystyremelding 1/2015 skal møtes, må bruk av budsjettmidler resirkuleres i kommunen 
ved å utvikle tiltak i Barne- og familieetaten. Vi stiller spørsmål over hvorfor det ikke 
etableres tiltak i Barne- og familieetaten, og om dette kan skyldes at oppdraget til 
virksomhetsleder er uklart. Det er ingen risiko eller kostnad ved å bygge tiltak i Barne- 
og familieetaten. 

 FO Oslo må bemerke at vi mener det er behov for reduksjon i plantall. Dette gjelder 
spesielt for akuttplasseringer av barn og for noen institusjonsavdelinger utsatt for 
bekymringsfullt mye vold. Dette med hensyn til stabilitet og forutsigbarhet for barn, 
barnas krise- og stressmestring, ansattes arbeidsvilkår, kvalitet i tjenesten, og 
reduksjon i vold og skader. 

 Det bør samtidig gis klare føringer for et forpliktende samarbeid mellom 
bydelsbarnevern og Barne- og familieetaten for utvikling av et oversiktlig og helhetlig 
barnevern. Barnevernet i Oslo er uoversiktlig med mange aktører som drifter 
likelydende tjenester og tiltak. Mange aktører skaper ikke et helhetlig barnevern, men 
mer sannsynlig et uforutsigbart barnevern. 

 Det skaper ikke et helhetlig barnevern og kvalitative stabile fagmiljø, dersom 
kommersielle aktører skal konkurrere med Barne- og familieetaten på arbeidsvilkår, 
anskaffelser av lokaliteter og prising av tjenester. Det er behov for mer saklighet og 
styring i godkjenning arbeidsplaner og prising av tiltak. Det er i dag mange 
udokumenterte påstander vedrørende effekter av ulike arbeidstidsordninger og det er 
betydelig ulike rammer for arbeidstidsordninger for Barne- og familieetaten og for 
kommersielle aktører. Det er behov for sterkere styring av prising i tiltak ettersom 
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kommersielle aktører i betydelig omfang krever økning i priser etter plassering av barn. 
Fellesorganisasjonen vil avslutningsvis henstille til at det lages like rammer og 
forutsetninger for kommersielle aktører som for Barne- og familieetaten. 

 På grunn av økning av saker for Fylkesnemnd og domstoler er det behov for tilføring av 
personalressurser til juridisk kontor i Barne- og familieetaten.  

 Fellesorganisasjonen har bred og sterk kompetanse og vil gjerne medvirke til en 
konstruktiv utvikling av barnevernet i Oslo. Vi imøteser mer informasjonsutveksling og 
dialog med bystyret i Oslo i det videre arbeid med bystyremelding 
1/2015.                                                                                                                                               
      

Vennlig hilsen 
 
FO Oslo 
 
Pål Harald Andreassen                                            
Leder FO-klubben Barne- og familieetaten 
 
Christer Ryen 
Styremedlem FO-klubben Barne- og familieetaten 
 
Mari Holth 
Nestleder Profesjonsfagligutvalg for Barnevernspedagoger 


