
   

 

  
 Oslo kommune 
 Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester 

  
  

 

 
 

 

    

Byrådsavdeling for eldre og 

sosiale tjenester 

Postadresse:   

 Rådhuset, 0037 Oslo   

    
 E-post: postmottak@byr.oslo.kommune.no   

    
 

 

Bydelene 

v/bydelsdirektør og leder av barneverntjenesten 

 

 
 

   Dato:  15.04.2015 

Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 

 200800009-165 Anne Jensen, 23461596/95948154 321 

 

 

 

 

OPPFØLGING AV BYDELSBARNEVERNET - OPPSUMMERING AV 

FELLESMØTET  20. MARS 2015 

 

 Bydelsstatistikk – barnevern 

Byrådsavdelingen presenterte statistikk for 2014, basert på SSB-publiserte tall. Presentasjonen 

er vedlagt. 

 

 Tilsyn i fosterhjem 

Resultater for 2014 - og tall for utviklingen – ligger i samme vedlegg som nevnt over. Antallet 

oppfølgingsbesøk i fosterhjem av barnevernets egne ansatte var nær lovkravet. Når det gjelder 

tilsyn var resultatet dårligere. Byråden har en klar målsetting om forbedring og stiller som krav 

at resultatene ved rapporteringen den 30.06.2015 skal være bedre enn ett år tidligere.  

 

 Oppfølging av Bystyremelding 1/2015 Barnevern i Oslo 

Meldingen er avgitt av byrådet, men ikke behandlet av bystyrets organer. Når tiltakene i 

bystyremeldingen skal følges opp er det en selvfølge at det skjer i samarbeid med bydelene.  

 

 Behandling av meldinger til barneverntjenesten - oppfølging 

Som kjent gjennomfører fylkesmannen i 2015-2016 et landsomfattende tilsyn om meldinger. I 

tillegg har kommunerevisjonen fått i oppdrag av bystyrets kontrollutvalg å gjennomføre et 

systemisk tilsyn i 2015 om det samme. Byrådsavdelingen vil før sommeren ta et initiativ 

overfor bydelene for å følge opp temaet.  

 

 Bydelsvise tilpasninger av maler i Familia 

Fagsystemavdelingen sier inntil videre nei til ønsker om bydelsvise tilpasninger. Det skyldes 

blant annet mangel på kapasitet. Men det er også nødvendig å avklare hva som skal være 

standardisert/felles og hva som kan være mer fleksibelt. Det er et større arbeid, som 

byrådsavdelingen kommer tilbake til. 

 

 Spesielt om meldinger fra krisesentrene 

Byrådsavdelingen minnet om at bystyreflertallet vedtok følgende ved budsjettbehandlingen for 

2015: «Byrådet må påse at barnevernet, så fremt det er praktisk mulig, undersøker meldinger 

fra krisesentre mens barnet fortsatt oppholder seg på senteret.» 
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 Div. orienteringer - politiske saker 

- Den 19. mars ble det avholdt dialogmøte om barnevern mellom Oslo kommune og 

organisasjoner/ressurspersoner med innvandrerbakgrunn. Byrådsleder og byråden for 

helse og sosiale tjenester var vertskap.  

- Bystyret har behandlet saken om konsekvenser av nedleggelsen av MST-teamet. 

Bydelene oppfordres til å samarbeide mer om barneverntiltak.  

- Støtte og veiledning til ansatte – Oppfølging av privat forslag fra Marianne Borgen. 

Bystyret har bedt byråden om et notat som vurderer om det er hensiktsmessig med en 

byomfattende ordning.  

 

 Eventuelt 

- Tidlig i februar stilte byrådsavdelingens spørsmål om barneverntjenestenes bruk av 

private konsulenter til saksbehandling. Det var ment som en uformell 

«miniundersøkelse» i etterkant av et NRK-oppslag. Svarene fra bydelene viste at 

omfanget er minimalt, at det gjøres innenfor gjeldende avtaler og at kontrollen er god.  

 

- Bydel Vestre Aker v/Vibeke Bonne Øyri orienterte om de vestlige bydelenes samarbeid 

for å bli bedre til å avdekke når barn kan ha vært utsatt for overgrep. Bydelene deler 

gjerne erfaringer, og oppfordrer andre til å ta kontakt. 

 

 

Vi minner om neste møte: Fredag 5. juni kl. 9 – 12. 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Endre Sandvik 

kommunaldirektør 

Nina Backer-Røed 

oppvekstsjef 

  

Godkjent og ekspedert elektronisk 

 

 

 

 

Kopi til: Barne- og familieetaten 

 


