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Kommunene overtar 
et større ansvar



Barns utvikling – en helhet
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Barn har behov for hjelp og gode 
tjenester – de bryr seg ikke om 
hvilken sektor som leverer!

Mari Trommald, direktør i Bufdir

Barnevernsreformen – en oppvekstreform
som involverer hele oppvekstfeltet 
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Mer ansvar til 
kommunene



Lovmessige endringer Endring av finansiering

Akutt

Kommunen får helhetlig ansvar 
for fosterhjem, inkludert ansvar 

for generell veiledning 

Gradvis overføring av ansvar for 
PMTO fra Bufetat til kommunene

Ansvarsoverføring fra Bufetat til kommunene 

Før reformen Etter reformen

Kan tilby utredning 
av sped- og småbarn

Bufetat Kommunen

Ansvar for 
oppfølging av 

fosterhjem

Plikt til å søke etter 
fosterhjem i familie 
og nære nettverk

Økte kommunale 
egenandeler for  

tiltak

Godkjenning av 
fosterhjem i 

omsorgskommunen

Kan tilby 
kunnskapsbaserte 
(«spesialiserte») 

hjelpetiltak

Spesialiserte 
hjelpetiltak

Institusjon

Kommunen får fullt 
finansieringsansvar 

for fosterhjem 

Refusjonsordning
en oppheves

Bufetat har ansvar for 
rekruttering og 

generell veiledning av 
fosterhjem 

Bufetat er tilbyder av 
PMTO

Kan tilby spesialiserte 
fosterhjem som 

alternativ til 
institusjon

Spesialiserte 
fosterhjem

Bufetat har fortsatt ansvar for 
rekruttering, opplæring og 
formidling av fosterhjem. 
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Bufdir leder nasjonal koordineringsgruppe 
med representanter fra Bufetat, KS, 
statsforvalteren og kommunene

Samarbeid mellom statlig, regionalt og 
lokalt nivå er avgjørende for en vellykket 
gjennomføring av reformen

Gjennomføring av reformen – samarbeid og 
arbeidsdeling
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Kommunenes bistandsbehov

Kilde: Bufdir-undersøkelse blant kommunedirektører og oppvekstsjefer i august 2020

1%

15%

38%

52%

58%

59%

65%
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Har ikke behov for bistand

Annet

Veiledning

Generell informasjon om reformen

Kompetanseoverføring

Nettverk mellom kommuner

Faglige anbefalinger og retningslinjer

Hva slags bistand har din kommune eventuelt behov for?
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Kommunenes kompetansebehov

Kilde: Bufdir-undersøkelse blant kommunedirektører og oppvekstsjefer i august 2020
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Har ikke behov for kompetanse på grunn av endringene

Annet

Kompetanse om styring og ledelse

Kompetanse om forebyggende arbeid

Kompetanse om hjelpetiltaksarbeid

Kompetanse om fosterhjemsarbeid

Hva slags kompetanse har din kommune behov for på barnevernsfeltet på grunn av 
endringene som følger av barnevernsreformen?



˃ Barne- og familiedepartementet har det 
overordnede ansvaret for reformen

˃ Bufdir har ansvar for å

• formidle informasjon om reformen 

• utarbeide veiledere/retningslinjer for det statlige 
og kommunale tilbudet

• utarbeide veiledningsmateriell for å analysere 
kommunenes bruk av statlige tjenester

• forvalte midler til kompetansetiltak i kommunene 
(som læringsnettverk og veiledningsteam)

• bidra til involvering og samarbeid mellom alle 
relevante aktører på nasjonalt og regionalt nivå

Gjennomføring av reformen: 
Hvem har ansvar for hva? 

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


˃ Bufdir utarbeider tjenestekataloger som blant annet sier noe om 
hva kommunene bør ha tilgjengelig selv av

- hjelpetiltak
- fosterhjemstjenester

˃ Bufdir tydeliggjør Bufetats tilbud av barnevernstjenester
- spesialiserte hjelpetiltak
- familieutredning i sped- og småbarnsentre
- spesialiserte fosterhjem
- akuttilbud
- institusjonstilbud

Tydeligere ansvarsdeling mellom kommune og stat



Tjenestekatalog – tydeliggjør tjenestetilbudet
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Tips: Se bufdir.no for mer 
informasjon

https://bufdir.no/Barnevern/Kompetansesatsing_kom
munalt_barnevern/

> Gjennomføres i perioden 2017-2024

> Kvalitetsutvikling gjennom dialogmøter, 
veiledningsteam, tjenestestøtteprogram, 
kommunale læringsnettverk og utvikling 
av kvalitetssystem

> Kompetanseutvikling for ansatte og 
studenter

> Etablering av masterprogram

Kvalitets- og kompetanseløft i de kommunale 
barnevernstjenestene

https://bufdir.no/Barnevern/Kompetansesatsing_kommunalt_barnevern/


˃ Statsforvalteren har ansvar 
for å

• gi råd og veiledning til 
kommunene

• tilrettelegge for 
samarbeid mellom 
kommuner 
(læringsnettverk mv)

• følge opp at kommunene 
planlegger og er klare for å 
ta det faglige og 
økonomiske ansvaret for 
oppgaver som overføres 
fra stat til kommune

˃ KS har ansvar for å

• Bruke ulike nettverk og 
møteplasser for å 
bidra til læring eller 
endring i kommunene 

• bidra til samarbeid
mellom kommuner

• veilede og informere 
om de økonomiske 
konsekvensene av 
reformen for 
kommunene

• ivareta kommunenes 
interesser og påpeke 
risikoområder

Hva har Statsforvalteren, KS og Bufetat
ansvar for?

˃ Bufetat har ansvar for å

• Bistå Statsforvalteren 
med råd, veiledning og 
kompetanse på et 
overordnet nivå ved 
etterspørsel

• Kompetansedeling/kunns
kaps- overføring på 
fosterhjemsområdet

• Gjøre de enkelte 
kommuner kjent med 
nåværende kostnader ved 
bruk av statlige tiltak

Nasjonal koordineringsgruppe



˃ Innføre gode og kunnskapsbaserte tiltak 
som hjelper og forebygger, gjerne i 
samarbeid med andre kommuner

˃ Av og til kan også det helt enkle være 
godt nok – tenk lavterskel!

˃ Forebygging og tidlig innsats sparer 
kommunene for mer inngripende og dyre 
tiltak som institusjonsplasser

˃ Bli godt kjent med egen kommunes 
forbruksmønster av statlige tjenester i 
dag – her ligger pengene!

˃ Se bufdir.no for mer informasjon

Hvordan kan kommunene
forberede seg?

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


˃God ledelse og styring i kommunene 
- bruk kommunemonitor og nettbasert 
veileder i tilstandsrapportering

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

˃Bruk mulighetene i Regjeringens 
kompetansestrategi, se  
kompetansesatsingen

Viktige forutsetninger for 
å lykkes med reformen:

https://bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Barnevern_kommunemonitor/#/
https://bufdir.no/Barnevern/Fagstotte/tilstandsrapportering/
https://bufdir.no/Barnevern/Kompetansesatsing_kommunalt_barnevern/


Tidlig og samordnet innsats er 
bra for barna og familiene, og 

lønnsomt for samfunnet



Mer informasjon

Kontaktinformasjon

Bufdir.no/barnevernsreformen

Alle illustrasjonsfoto: Tine Poppe


