
Barnevernsreformen  - en oppvekstreform

Hva betyr det for kommunene?

Avdelingsdirektør Åse Laila  Snåre, Helse og Velferd, KS
Avdelingsdirektør Trond Kalhagen, Kultur og utdanning, KS



• Forebygging og tidlig innsats

• Helhetlig tjenestetilbud

• Samarbeid på tvers av 
sektorer

• Kommunal styring

• Samarbeid på tvers av 
kommuner
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Grunnpilarer i reformen



Vi kan bare nå målene i 
reformen gjennom endringer i 
hele oppvekstsektoren i 
kommunene

Barnevernsreformen
– en oppvekstreform



• God ledelse og styring i 
kommunene

• Samarbeid på tvers i kommunen, 
mellom kommuner og med Bufetat

• Aktivt lokalpolitisk eierskap

Viktige forutsetninger for 
å lykkes med reformen:



• kjennskap til hva andre tjenester kan bidra med

• strukturer for informasjonsutveksling, samarbeid   
og samordning

• reguleringer av samarbeid og samhandling

• økonomi- og finansieringssystemer for 
tverrsektorielle innsatser

• samhandlingskompetanse 

(fritt etter Fløtten 2020 «Trøbbel i grenseflatene»

Bedre samarbeid og samordning



Læringsnettverk:
« God samhandling for barn og unge»

Ill.: Anne-Kristin Imenes



Jeg anbefaler alle å supplere rapporten med 
en muntlig presentasjon for kommunestyret. 
Det gir en felles forståelse – og et enda bedre 
grunnlag – for felles prioriteringer i 
barnevernet framover. 

Mari Hagve, barnevernsleder i Bærum kommune

Lovfestet krav om tilstandsrapportering

• Skal styrke kommunens overordnede 
styring med kommunens 
barnevernstjeneste

• Utarbeides med utgangspunkt i den 
informasjon som er tilgjengelig gjennom 
eksisterende digitale løsninger og statistikk 
på kommune- og tjenestenivå

• Bufdir har utarbeidet en nettbasert 
veileder som skal være til hjelp for 
kommunene ved rapporteringen til 
kommunestyret. 

• Trådte i kraft 01.01.21

https://bufdir.no/Barnevern/Fagstotte/tilstandsrapportering/
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• Egenandelene for kommunene fastsettes av Stortinget

• Høyere egenandeler vil kompenseres med økning i 
rammetilskuddet

• Omfordelingseffekter

• Hovedlinjene blir presentert i kommuneproposisjonen for 
2022 som blir lagt fram våren 2021

• Endelige økonomiske rammer fastsettes i statsbudsjettet 
for 2022

• Se tips om bufdir.no om hvordan kommunene kan gjøre 
egne analyser

Økonomiske 
rammebetingelser 

https://bufdir.no/Barnevern/reform/hvordan_forberede_reformen/


• Bli godt kjent med egen kommunes 
forbruksmønster av statlige tjenester i dag

• Se bufdir.no for mer informasjon

• Kartlegg hvilke hjelpetiltak som finnes, og hva som 
bør utvikles fremover

• Horisontale og vertikale dialoger mellom 
politikere, administrasjon, barneverntjenesten og 
andre tjenester

Hvordan kan kommunene
forberede seg?

https://bufdir.no/Barnevern/reform/


• Samarbeidsavtale mellom KS og BFD for perioden 
2020-202

• Fem innsatsområder:

– Tydeliggjøre  det nasjonale og lokalpolitiske 
ansvaret for barnevernet

– Fremheve hvor viktig arbeidet barnevernets 
arbeid er for samfunnet

– Formidle faktakunnskap om barnevernet

– Synliggjøre  verdier og normer som er 
styrende for barnevernet

– Løfte frem eksempler på god praksis i det 
daglige barnevernsarbeidet

Styrking av tillit



• Partssammensatt forum

• Skal sikre en mer bærekraftig utvikling av 
barnevernet

• Initiativet kommer fra KS og 
arbeidstakerorganisasjonene

• Bygger på vedtak i KS’ hovedstyre 25.05.20 

Nasjonalt barnevernsforum



Mer informasjon

Kontaktinformasjon

Bufdir.no/barnevernsreformen

https://www.ks.no/fagomrader/barn-og-
unge/barnevern/barnevernsreformen/

Alle illustrasjonsfoto: Tine Poppe

Ase.Laila.Snare@ks.no


