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Kommunene i Innlandet 
 

  

Skjønnsmidler 2022 - særskilt kompensasjon utgifter barnevernsreformen 

Vi viser til brev fra oss av 12. oktober 2021 med fordeling av 37,9 mill. kroner i ordinære 
skjønnsmidler for 2022 til kommunene i Innlandet. Som vi har omtalt i brevet og informert om i 
dialog med kommunene, har vi holdt tilbake 15 mill. kroner av skjønnsmiddelpotten i 2022 til å 
kunne kompensere enkelte kommuner med store negative utslag som følge av 
finansieringsordningen for barnevernreformen i 2022.  
 
Vi har nå fordelt disse midlene. 13 kommuner i Innlandet mottar midler fra tildelingen. Dette er 
kommunene Kongsvinger, Gjøvik, Åsnes, Åmot, Stor-Elvdal, Tolga, Folldal, Dovre, Lesja, Sel, Vestre 
Toten, Søndre Land og Nordre Land. Disse kommunene er vurdert til å komme spesielt dårlig ut 
økonomisk av finansieringsordningen og innlemmingen av øremerkede stillinger til barnevern som 
lå i budsjettet for 2022. Vi forventer at kommunene benytter disse midlene til arbeidet med å oppnå 
målene som ligger til grunn for reformen.  
 
Nedenfor sier vi mer om bakgrunnen for tildelingen og vurderingen som er gjort.  
 

Bakgrunn 
Barnevernsreformen trådte i kraft fra 1. januar 2022. Kommunene har gjennom reformen fått økt 
faglig og økonomisk ansvar for barnevernet. Målet med reformen er at flere barn skal få rett hjelp til 
rett tid, og at tjenestetilbudet i større grad skal tilpasses lokale behov. Reformen skal bidra til å 
styrke det forebyggende arbeidet og tidlig innsats. 
 
Som følge av reformen betaler kommunene høyere egenandeler til Bufetat for bruk av statlige tiltak 
som spesialiserte fosterhjem, institusjon og akuttiltak. Refusjon for forsterking av ordinære 
fosterhjem er avviklet, og ansvaret for veiledning av fosterhjem er overført til kommunene.  
 
For å kompensere kommunene for økningen i utgifter, skal det samlet overføres 2,1 mrd. kroner til 
kommunesektoren. Dette er den beregnede økningen i utgifter basert på kommunenes egenandeler 
og refusjoner fra 2020. Av dette ble 1,3 mrd. kroner fordelt gjennom rammetilskuddet i 2022.  
 
Når kommunene blir kompensert gjennom rammetilskudd og midlene fordeles gjennom 
delkostnadsnøkkelen for barnevern, treffer ikke denne fordelingsnøkkelen nødvendigvis tiltaksnivået 
for alle kommuner. Noen kommuner får lavere kompensasjon enn utgiftsøkningen skulle tilsi utfra 
kommunens tiltaksmengde. For å rette opp i disse skjevhetene, har Regjeringen innført en 
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overgangsordning der halvparten av kompensasjonen fordeles etter faktisk tiltaksbruk i 2020. Dette 
skal bidra til å jevne ut de største avvikene. Overgangsordningen skal vare i tre år, dvs. inkludert 
2024. I tillegg pekte regjeringen på at skjønnsmidlene kan benyttes for å kompensere for ytterligere 
negative utslag ved fordelingen av midlene. 
 
I forbindelse med reformen ble også det øremerkede tilskuddet til stillinger i barnevernet innlemmet 
i rammetilskuddet fra 2022. Rammetilskuddet for 2022 ble derfor økt med 841,1 mill. kroner, som 
også ble fordelt etter delkostnadsnøkkelen for barnevern.  
 
Overføring av midler fra staten til kommunene og innlemming av øremerkede midler gjennom 
rammetilskuddet kan bety at enkelte kommuner får betydelig mindre til barnevernstjenesten fra ett 
år til et annet. Dette kan gjøre tilpasningen til og gjennomføringen av reformen særlig utfordrende. 
Formålet med skjønnsmidlene er å kunne kompensere for forhold som ikke blir godt nok ivaretatt i 
inntektssystemet eller andre faste ordninger. Statsforvalteren har derfor valgt å tildele 15 mill. 
kroner av skjønnsmidlene i 2022 for å kompensere enkelte kommuner for store negative utslag ved 
finansieringsordningen og innlemmingen av øremerkede stillinger barnevern i 2022.  
 

Vurdering og tildeling 
Statsforvalteren har lagt følgende kriterier til grunn ved fordeling av skjønnsmidlene: 
 
1) Stort avvik mellom egenandel/refusjoner i 2020 og utbetalt beløp 2022 

Beløpet som ble utbetalt til kommunene gjennom rammetilskuddet i 2022 tilsvarer 
kommunenes samlede egenandeler og refusjon i 2020. Vi har sett på hvilke kommuner som 
kommer særskilt negativt ut ved at fordelingsnøkkelen ikke treffer kommunens tiltaksnivå fra 
2020. 

 
2) Stor økning i egenandel/refusjoner fra 2020 til 2021 

Enkelte kommuner har hatt større endringer i 2021, som gjør at de har betydelig høyere utgifter 
til statlige tiltak ved inngangen til 2022 enn de hadde i 2020. Ut fra oversikt fra Bufdir over 
kommunenes egenandeler og refusjoner i 2021, har vi sett på hvilke kommuner som har hatt 
særskilt store endringer fra 2020 til 2021.  

 
3) Stort avvik mellom øremerkede stillinger i 2021 og beløp utbetalt 2022  

Vi har også sett på hvilke kommuner som fikk betydelig mindre utbetalt gjennom 
fordelingsnøkkelen ved innlemming av midler i 2022 sammenlignet med hva kommunene hadde 
i øremerkede midler til stillinger i barnevernet i 2021.  

 
I tillegg har vi lagt til grunn en risiko- og sårbarhetsvurdering av barneverntjenesten for kommunene. 
Informasjon fra embetets løpende dialog med kommunene er en del av denne vurderingen. 
Kommuner som vurderes som sårbare er tillagt vekt ved fordelingen av midler.  
 
Basert på en helhetsvurdering av elementene nevnt over, fordeles 15 mill. kroner til 13 kommuner i 
Innlandet for kompensasjon knyttet til finansieringen av barnevernsreformen i 2022. Tildelingen 
fremkommer nedenfor. Midlene utbetales som del av rammetilskuddet i terminutbetalingen i 
oktober. 
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Kommunenr. Kommune Tildeling beløp kr. 
3401 Kongsvinger 2 000 000  
3407 Gjøvik 2 000 000  
3418 Åsnes 1 000 000  
3422 Åmot 500 000  
3423 Stor-Elvdal 1 500 000  
3426 Tolga 1 000 000  
3429 Folldal 500 000  
3431 Dovre 1 000 000  
3432 Lesja 500 000  
3437 Sel 1 000 000  
3443 Vestre Toten 2 000 000  
3447 Søndre Land 1 000 000  
3448 Nordre Land 1 000 000  
 SUM 15 000 000 

 
 
 
Med hilsen 
 
Anne Kathrine Fossum (e.f.) 
kommunal- og samordningsdirektør 

  
 
Marte Kari Huse 
seniorrådgiver 

 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
 
 
Mottakerliste: 

Gausdal kommune Vestringsvegen 8 2651 ØSTRE GAUSDAL 
Lesja kommune Postboks 53 2665 LESJA 
Sel kommune Botten Hansens gate 9 2670 OTTA 
Rendalen kommune Hanestadveien 1 2485 RENDALEN 
Stange kommune Postboks 214 2336 STANGE 
Gran kommune Rådhusvegen 39 2770 JAREN 
Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 VINSTRA 
Skjåk kommune Moavegen 30 2690 SKJÅK 
Elverum kommune Postboks 403 2418 ELVERUM 
Grue kommune Pb 94 2261 KIRKENÆR 
Sør-Odal kommune Øgardsvegen 2 2100 SKARNES 
Tolga kommune Kommunehuset 2540 TOLGA 
Vågå kommune Edvard Storms veg 2 2680 VÅGÅ 
Dovre kommune Kongsvegen 4 2662 DOVRE 
Kongsvinger kommune Postboks 900 2226 KONGSVINGER 
Tynset kommune Torvgt. 1 2500 TYNSET 
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Søndre Land kommune Hovsbakken 1 2860 HOV 
Sør-Aurdal kommune Tingvollbakkin 15 2930 BAGN 
Vestre Slidre kommune Slidrevegen 16 2966 SLIDRE 
Engerdal kommune Engerdalsveien 1794 2440 ENGERDAL 
Nord-Odal kommune Herredsvg 2 2120 SAGSTUA 
Ringsaker kommune Pb 13 2381 BRUMUNDDAL 
Trysil kommune Pb 200 2421 TRYSIL 
Åmot kommune Torget 1 2450 RENA 
Åsnes kommune Rådhusgata 1 2270 FLISA 
Lillehammer kommune Postboks 986 2626 LILLEHAMMER 
Lom kommune Midtgard 2686 LOM 
Øystre Slidre kommune Bygdinvegen 1989 2940 HEGGENES 
Eidskog kommune Pb 94 2230 SKOTTERUD 
Folldal kommune Gruvvegen 1 2580 FOLLDAL 
Stor-Elvdal kommune Postboks 85 2481 KOPPANG 
Gjøvik kommune Postboks 630 2810 GJØVIK 
Nordre Land kommune Postboks 173 2882 DOKKA 
Sør-Fron kommune Kommunevegen 1 2647 SØR-FRON 
Os kommune Rytrøa 14 2550 OS I ØSTERDALEN 
Vang kommune Tyinvegen 5161 2975 VANG I VALDRES 
Hamar kommune Postboks 4063 2306 HAMAR 
Løten kommune Pb 113 2341 LØTEN 
Nord-Aurdal kommune Postboks 143 2901 FAGERNES 
Ringebu kommune Hanstadgate 4 2630 RINGEBU 
Vestre Toten kommune Postboks 84 2831 RAUFOSS 
Østre Toten kommune Postboks 24 2851 LENA 
Øyer kommune Kongsvegen 325 2636 ØYER 
Alvdal kommune Gjelen 3 2560 ALVDAL 
Våler kommune Sentralgården 2436 VÅLER I SOLØR 
Etnedal kommune Kyrkjevegen 10, Bruflat 2890 ETNEDAL 
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