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Punkter til innledningen

- Trender i tenking omkring barnevernet

- Litt om barnevernforskning

- Fafos forskning på barnevernet

- Resultater fra fire prosjekter

- Varslere

- Evaluering av finansieringsordningen i Oslo

- Kommunenes bruk av hjelpetiltak

- En brukerundersøkelse på barneverninstitusjonene

- En sammenlignende evaluering av barnevernet i 
Oslo og Bergen

- Utfordringer og kunnskapsbehov



Noen SV utsagn om barnevernet

 Vi må sikre barn mot vold

 Bedre rutiner for 
bekymringsmeldinger

 Økt kunnskap og 
kompetanse i barnevernet

 Kritikk mot 
betalingsordningen i Oslo

 Barnevernet må få ansvaret 
for enslige mindreårige 
asylsøkere

 Fra noen bydelsprogram:

 Styrke forebyggende arbeid

 Åpenhet og tilgjengelighet

 Bedre samarbeid 
barnevern, helsestasjon, 
barnehage, skole

 Økonomisk handlingsrom

 Tilstrekkelig med 
institusjonsplasser

 Oppfølging av 
bekymringsmeldinger

 Styrket kompetanse

 Kompetanse i forhold til 
minoritetsspørsmål

26.03.2008

3

http://www.sv.no/
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Trender i tenking omkring barnevernet

- Sammenheng med generelle sosialpolitiske 
reformer og trender

- Sterk økning i kravet til, rettsikkerhet, kunnskap og 
kompetanse

- Trendbølger

- Barnekonvensjonen og barnerettigheter

- Fra institusjon til nærmiljø
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Noen karakteristika ved den eksisterende 
barnevernforskningen

- Kvalitativ orientering

- Lite orientert rundt organisering og kvalitet

- Lite brukerperspektiver

- Lite om barnevernet som tjenesteyter

- Lite om ansattes arbeidsforhold
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Barnevernrelevant forskning på Fafo

 Evaluering av betalingsordningen i barnevernet i Oslo

 Evaluering av barnevernet i Oslo sammenlignet med 
Bergen

 Arbeidstidsordninger i barneverninstitusjoner(med NOVA)

 Brukerundersøkelse i barneverninstitusjonene (med NOVA)

 Kommunenes bruk av hjelpetiltak (med NOVA)

 Kartlegging av hjelpetiltak i hjemmene med statlig støtte

 Barnefattigdom

 Varslere
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Varslere i 8 norske kommuner 
(over 40.000 innb.)

• Survey blant tilfeldig utvalg 
arbeidstakere i barnevern, pleie 
og omsorg, undervisning

• 76% har opplevd manglende 
bemanning som går ut over 
tjenestemottakers situasjon ofte 
eller av og til de siste 12 
månedene

• 62 % opplever sykefravær 
grunnet for stor arbeids-
belastning – ofte eller av og til

• Barnevernet er omtrent på 
gjennomsnittet

• Varslerne er arbeidstakere som 
både har kontaktet kolleger, 
ledere og tillitsvalgte

• 34% av dem som så problemer har 
varslet

• 34% av utvalget sier de har 
opplevd problemer uten å varsle

• Begrunnelsen for ikke å varsle:

• frykt for represalier

• en vil ikke vil sladre på kolleger

• 83% av varslerne har opplevd 
positive reaksjoner, 17% negative

• De som rapporterer om 
arbeidsmiljørettede problemer 
opplever i større grad negative 
reaksjoner; enda flere blant de 
som har gått til media
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Noen hovedkonklusjoner fra evalueringen 
av betalingsordningen i Oslo

- ledere og tillitsvalgte er enig i at det er prinsipielt riktig at bydelene tar hånd 
om mer av tiltaksmidlene, samsvar mellom hvem som gjør vedtak og hvem 
som disponerer ressursene

- Bruk av institusjoner går ned

- Antallet som bor i fosterhjem viser svak økning

- Oppholdet i akuttinstitusjon m.m. Blir kortere – usikkert om det finnes 
alternativer

- Økning i hjelpetiltak i hjemmene

- Utfordring å utvikle egne lokalbaserte tiltak i bydelene

- Stor variasjon når det gjelder hvor langt bydelene er kommet i retning av 
lokalbaserte tiltak

- Vanskelig økonomisk situasjon i bydelene har også rammet barnevernet, men 
det har samtidig vært merforbruk både i 2003 og 2004

- Økning i antallet meldinger, mer komplekse saker, økt arbeidsmengde



Brukerundersøkelse
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Brukerundersøkelsen: Informasjon om rettigheter
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Brukerundersøkelsen: overgrep
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Bare fantasien setter grenser

http://www.fafo.no/pub/rapp/545/index.htm
26.03.2008
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Kommunenes bruk av hjelpetiltak i 
barnevernet - spørsmål

 Hvilke hjelpetiltak bruker kommunene

 Innholdet i hjelpetiltakene

 Terskler

 Hvordan velges hvilke tiltak som skal iverksettes?

 Hvordan vurderes virkningen av tiltakene? 

 Hvordan barn og foreldre trekkes inn ved valg av 
tiltak? 

 Styrker og svakheter ved kommunenes bruk av 
hjelpetiltak

26.03.2008
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”Andre tiltak” var største kategori

26.03.2008

Hvilke 

hjelpetiltak 

bruker 

kommunene
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Innholdet i hjelpetiltakene

 Tre typer tiltak:

 Tiltak som er utformet med tanke på råd og 
veiledning i hjemmene

 Tiltak for grupper av ungdom (miljøtiltak)

 Individuelle tiltak rettet mot barn og ungdom
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Nye lokalbaserte tiltak

som ikke var definert i

statistikken
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Styrker og svakheter ved kommunenes 
bruk av hjelpetiltak

 Styrket fokus på nærmiljøtilknytning i tiltakene

 Utprøving av et mangfold av tiltak

 Brukerne er minst like opptatt av kvaliteten på relasjonen 
til barnevernarbeiderne som av tiltakene i seg selv

 Ulik tilgjengelighet til tilbud

 Avhengig av ressurser og geografi

 Avhengighet av lokal faglig kultur

 Spenning mellom 

 Mangfold i arbeidsmåter kombiner med begrenset felles 
vurderingsgrunnlag

 Mål om likebehandling og enhetlig tjeneste
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Utfordringer til bydelsbarnevernet
Med utgangspunkt i disse fire forskningsprosjektene

 Bedre rom for varsling

 Arbeid med realistisk budsjettering i bydelene

 Styrking av forebyggende arbeid og oppfølging i 
forhold til barn på institusjon

 Utvikling av lokalt baserte tiltak i 
lokalmiljøet/bydelene

 Gi rom for mangfold og nyskaping

 Disse tiltakene må følges opp – også fra politisk hold

 Utvikle ”gode” kulturer i det lokale barnevernet
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Barnevernet i Oslo og Bergen

http://www.fafo.no/pub/rapp/20011/index.htm
26.03.2008
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Strukturen i rapporten

 Forord

 Sammendrag

 Innledning

 Teori og metode

 Organisering og økonomi

 Meldinger og undersøkelser

 Brukt av tiltak

 Institusjoner og fosterhjem

 Bemanning og kompetanse

 Brukere og ansatte

 Oppsummering og 
konklusjoner

26.03.2008
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Bakgrunn

 Det fylkeskommunale barnevernet ble overtatt av 
staten i 2004

 BUF etat etablert fra samme tidspunkt

 Begrunnelsen var behovet for bedre og mer likeverdig 
tilbud i barnevernet

 Oslo ble holdt utenfor reformen

 Begrunnelsen var at Oslo allerede - som både 
fylkeskommune og kommune - hadde et helhetlig ansvar 
for barnevernet. Organiseringen i Oslo skulle gi en tettere 
integrering av nivåene i barneverntjenesten

 Det var en forutsetning at Oslos innbyggere skulle få et 
likeverdig tilbud som resten av landet – derfor evaluering

26.03.2008
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Turbulens underveis

 Medieoppslag

 ·”Bydelenes sparetiltak: 
Barnevernet kuttes når bydelene 
må spare.”

 ·”Krise i barnevernet i Oslo:  Noen 
lyver!”

 ·”Henleggelse av meldinger.”

 ·”Økonomiske hensyn viktigere enn 
faglige ….”

 ·”Betalingsordningen frustrerer.”

 ·”Finansieringsordningen skaper 
uforutsigelighet for institusjonene.”

 ·”Stor turnover blant ledere.”

 Andre endringer som får 
konsekvenser for 
barnevernet i Oslo:

 Ny bydelsorganisering

 Ny betalingsordning
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Mål og bakgrunn ved prosjektet

- Målsetting

- Etablere informasjons- og 
faktagrunnlag for 
barnevernet i Oslo

- Sammenligne Oslo med 
Bergen (og resten av landet)

- Søke å forklare forskjeller

- Temaer:

- Bruk av hjelpetiltak, 
omsorgstiltak, styrings-
økonomi og 
kompetanseforhold

- Metode

- Triangulering: statistikk, 
intervjuer, 
brukerundersøkelse

26.03.2008
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Datagrunnlag

- Bruk av KOSTRA tall

- Tall fra BFE (Oslo 
kommune)

- Tall fra Byrådsavdelingene

- Fylkesmennene

- Bydelene

- Samspill med evalueringen 
av den nye 
betalingsordningen i Oslo

 Fokusgrupper

 Brukerundersøkelse

 Informantintervjuer

 Spørreundersøkelse blant 
ansatte

 Gjennomgang av nye saker

 Spesialintervjuer om 
henleggelser

26.03.2008
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Konklusjoner – organisering og økonomi

 Jevn stigning i utgiftene i Oslo

 Store budsjettoverskridelser

 Budsjettet har steget mindre enn utgiftene

 Oslo har høyere utgifter per barn og per barn i 
barnevernet enn Bergen

 Men vi vet ikke om det skyldes for eksempel større behov 
eller for eksempel høyere prioritering

 Lignende utfordringer når det gjelder samspill 
mellom nivåene

 Men mindre frustrasjoner i Oslo enn i Bergen

26.03.2008
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Konklusjoner – meldinger og 
undersøkelser

 Oslo henlegger flere meldinger enn Bergen

 Men, det er større meldingstilbøyelighet i Oslo enn i 
Bergen

 Store forskjeller mellom bydelene

 Neppe mulig å forklare forskjellen med Oslos 
særegne organisasjonsmodell
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Konklusjoner – bruk av tiltak

 Forskjeller mellom de to byene når det gjelder 
tenking om bruk av tiltak

 Oslo mer opptatt av å utvikle lokale tiltak

 Forskjeller i tiltaksbruken ser ut til å ha 
sammenheng med forskjeller i brukergruppene

 Bergen ser ut til å bruke mer etablerte tiltak, mens 
Oslo utvikler tiltak tilpasset det enkelte barn/familie
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Konklusjoner – institusjoner og fosterhjem

 Bergen bruker fosterhjem mer enn Oslo når det 
gjelder barn under omsorg

 Oslo arbeider med å tilpasse institusjonstilbudet til 
bydelenes behov.

 Oslo har også satt i gang et arbeid med å forbedre 
oppfølgingen av fosterhjemmene

26.03.2008
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Barn med innvandrerbakgrunn
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Konklusjoner – bemanning og kompetanse

 Oslo noe bedre enn Bergen når det gjelder antallet 
barn per ansatt

 Men tallene varierer noe i forhold til hvor en henter 
statistikken fra

 Stor likhet når det gjelder formell kompetanse

 Større aktivitet når det gjelder etter og 
videreutdanning i Bergen enn i Oslo

 Oslos barnevernsarbeidere er redde for å falle 
utenfor satsing på kompetanseutvikling som det 
statlige barnevernet står bak
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Konklusjoner – foreldre og fosterforeldre

 Foreldre fornøyd så lenge vi 
snakker om hjelpetiltak

 Både når det gjelder 
innhold og valg av tiltak

 Når barnevernet og 
foreldrene er uenige er dette 
annerledes

 Inntrykket av barnevernet 
blir mer positivt over tid

 Fosterforeldrene er også 
overveiende positive

 Missnøye handler ofte om 
uenighet om håndtering av 
samværet med barnets 
foreldre

 Varierende vurdering av 
åpenheten i barnevernet

 Fosterforeldrene mer 
positive ved første kontakt 
enn enn i dag

NB: forbehold om antall informanter og representativitet
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Ansattes perspektiver

Barnevernets

utfordringer

26.03.2008



42

Konklusjoner - samlet

 Vi finner ikke noe grunnlag for å si at barnevernet i Oslo skiller seg 
sterkt ut fra resten av landet (representert ved Bergen)

 Spørsmål om de forskjellene vi finner kan forklares med forskjellige 
organisasjonsmodeller

 Stor forskjell mellom bydelene reiser på den ene side spørsmålet om 
likebehandling og rettsikkerhet; på den annen side kan dette bety 
større evne til fleksibilitet og tilpasning til lokale forhold. 

 Det ser ut til å være forskjelle i holdninger til de ansatte knyttet til 
organisasjonsmodell

 De ansatte i Oslo er mer opptatt av å utvikle lokale tiltak

 Helhetlig økonomisk ansvar gir større rom i Oslo for økonomiske 
omprioriteringer når det gjelder type tiltak

 Mindre frustrasjoner i Oslo når det gjelder samspillet mellom nivåene

 Er Oslos modell bedre tilpasset de store kommunenes behov?

26.03.2008
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Forskjeller og utfordringer

 Det tydeligste resultatet av analysene er likhetene 
mellom de to byene

 Hvor forskjellene er tydeligst?

 Meldinger og henleggelser

 Lokale forskjeller

 Ideologi blant de ansatte

 Samspillet mellom de forskjellige nivåene i barnevernet

 Kompetanseutvikling

 Fosterhjem

26.03.2008



Meldinger og henleggelser

 Høyt antall henleggelser og 
store forskjeller i 
virkelighetbeskrivelse

Samspillet mellom nivåene

 Et bedre og mer helhetlig 
tilbud? 

 Tar kommunen sentralt sitt 
fulle ansvar?

Ideologi blant de ansatte

 Hvordan oppmuntre til 
videreutvikling av nye typer 
tiltak?

Fosterhjem

 Rekruttering og 
oppfølging
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Lokale forskjeller

 Blir rettsikkerheten 

ivaretatt i tilstrekkelig 

grad?

 Hvordan prioriteres 

barnevernet av 

bydelsutvalget?

Kompetanseutvikling

 Utfordring til Oslo å 

ikke falle etter andre 

kommuner

Hjemmebaserte tiltak

 Dokumentasjon av lite 

beskrevne metoder

 MST og PMTO

Institusjonstilbudet

 Tilpasning til behov

 Utvikling av 

spesialkompetanse
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Noen flere inntrykk 
- basert på mye kontakt med barnevernet gjennom flere år

 Tilgjengelighet

 Samhandling med og informasjon til brukerne

 Ettervern – ungdommene over 18 år

 Å bli barnevernsbarn – en klassereise?

 Flerkulturelt barnevern

 Mer systematisk jobbing med brukerundersøkelser: 

 Barna, foreldrene, fosterforeldrene

 Engasjerte medarbeidere, men en del turbulens. 
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Noen spørsmål

 Er forskjellen i ressursbruk et resultat av kommunale 
prioriteringer, uttrykk for kvalitet, eller et resultat av 
forskjellige behov?

 Hva ligger bak den store forskjellen i 
virkelighetsbeskrivelse når det gjelder henleggelser av 
meldinger?

 Hva er konsekvensene av forskjellene mellom bydeler 
og mellom kommuner?

 Kan man tenke seg et mer oppfattende og systematisk 
undersøkelse av brukernes syn på barnevernet?

 Bedre kunnskap om samspillet mellom brukere og barnevern

 Hvordan følger barnevernet opp sakene – særlig fosterhjemmene
26.03.2008



Noen hovedfunn fra min/vår forskning om 
barnevern

 Det skjer en utvikling av nye arbeidsmåter; mer fleksibilitet og tilpasning til 
den enkeltes behov

 Utfordring: Hvordan utvikle enhetlige standarder – og en opplevelse av 
rettferdighet – samtidig som det foregår raske endringer?

 Brukerne er generelt fornøyd med tjenesten

 Utfordring: Det er alvorlige unntak fra dette og vi ser fortsatt noen få eksempler 
på overgrep

 Til tross for store organisasjonsendringer, er det fortsatt utfordringer når 
det gjelder organiseringen av tjenesten 

 Ikke minst når det gjelder relasjonen mellom de forskjellige forvaltningsnivåene

 Det har vært en positiv utvikling av kompetansenivået og 
kompetanseutviklingen blant ansatt i barnevernet

 Men det er fortsatt behov for bedre kunnskapsbasis når det gjelder 
arbeidsmåter

 Store ulikheter mellom kommunene og mellom bydelene

 Eksempel: Oppfølging og henleggelse av meldinger 02.04.2008
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