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Meldinger - antall: 
 
• 6.174 meldinger til behandling – 440 fler enn i 2013 (+ 8 %) 

 
• Barna det  ble meldt på utgjorde 4,5 % av barnebefolkningen (4,2 i 2013) 

 
• Antallet meldinger økte i 12 av 15 bydeler  

  
• Størst økning hadde Gamle Oslo med 30 og Ullern med 26 % 
• Størst reduksjon hadde Nordstrand med 12 og St. Hanshaugen med 7 % 
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Meldinger – henlagte/til undersøkelse : 
 
• Andel henlagte meldinger var 23 % - ikke vært så høyt siden 2006 

 
• Variasjon mellom bydelene: 

• 9 bydeler hadde et avvik på mindre enn 5 prosentpoeng (10 i 2013) 
• Lavest andel henlagte hadde Stovner med 14 og Østensjø med 15 %  
• Høyest andel henlagte hadde St. Hanshaugen med 35 og Sagene med 34% 
• Fylkesmannen pleier å være opptatt av avstanden mellom høyeste og laveste 

andel henlagte 
 

• Antallet meldinger som gikk til undersøkelse var 4.721, en økning på 136 (+ 3 %) 
 

• Antall meldinger som gikk til undersøkelse økte i 10 bydeler 
• Størst økning hadde Gamle Oslo med 22 og Stovner med 19 % 
• Størst reduksjon hadde St. Hanshaugen med 25 og Nordstrand med 19 % 
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Sortert – fra den bydelen med høyeste andel av meldingene i aldersgruppa 0-5 år og nedover 
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Undersøkelser : 
 
• 5.729 undersøkelser til behandling – 99 flere enn i 2013 (+ 2 %) 

 
• 7 bydeler har økning i antall undersøkelser til behandling 

• Størst økning hadde Stovner med 20 og Bjerke med 18 % 
• Størst reduksjon hadde St. Hanshaugen med 24 og Nordstrand med 

14 % 
 

• 4.390 undersøkelser ble avsluttet, hvorav 1.665 med tiltak – 38 % 
 I 2013: 4.564, hvorav 1.807 med tiltak – 40 % 

 
• Det var 5 bydeler som fattet flere vedtak om tiltak i 2014 enn i 2013 

• Størst økning hadde Gamle Oslo 27 og Nordre Aker med 13 % 
• Størst reduksjon hadde Ullern med 29 og Sagene med 28 % 
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Sortert – fra den bydelen med størst prosentvis økning fra 2013 til 2014 og nedover 
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Undersøkelser - frister : 
 
• 95 % av undersøkelsene avsluttet innen 3-mnd.-fristen 

• Kun 2 bydeler har måloppnåelse på mindre enn 95 % 
• KOSTRA viser 92 % i Oslo og 78 % i landet utenom Oslo 
• Oslos «svakeste» bydel ligger like under landsgjennomsnittet 

 
Undersøkelser – avsluttet fordi foreldrene/barnet takket nei 

 
• Det blei takket nei i 423 tilfeller til tiltak barnevernet foreslå ved 

avslutning av US 
• Det utgjorde 16 % av alle undersøkelser som blei avsluttet uten 

tiltak, og 
• 10 % av alle avsluttede undersøkelser 
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Sortert – fra den bydelen med størst prosentvis økning fra 2010 til 2014 og nedover 
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Fosterhjem – tilsynsbesøk og 
oppfølgingsbesøk 
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Ansvar hos kommunen, ikke barnevernet 
 
Likevel: 
 
• 12-13 % av rammeoverføringen til 

kommunene til barnevern går til Oslo 
• 12 % av alle stillingene i det kommunale 

barnevernet i Norge er ansatt i Oslo 
• 3,4 % av alle fosterhjem i Norge ligger 

geografisk plassert i Oslo 
 

Er det mulig for landets overlegent største 
kommune å gjennomføre et høyere antall 
tilsynsbesøk for de 3,4 % av fosterbarna 
som er plassert i Oslo? 
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Barn i fosterhjem i bydelen som har vært plassert i mer enn 1 år 

Bydel NA St. U Fr. SN Bj. Grü. OG Ø. St.H. No. Gro. Sag. VA Alna
F.hj. 15 13 10 9 24 9 9 15 20 8 26 14 9 12 11
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