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Inntak, Fosterhjems-
tjenesten og akutt

Funksjon 1  
Avdelingsdirektør 
Hilde Baardsen

• Fosterhjemstjenesten i 
Bufetat, region vest

• Enhet for inntak i 
Bufetat, region vest

• Bergen akuttsenter (BAS)
• Stavanger akuttsenter 

(SAS)

Regiondirektør
Marianne Kildedal

Barn og familier

Funksjon 2
Avdelingsdirektør
Stig Arne Thune

• Region vest senter 
for foreldre og barn

• Statlige (2) 
familievernkontor

• Kirkelige (4) 
familievernkontor

Omsorg for ungdom

Funksjon 3
Avdelingsdirektør
Idar Krumsvik

• Skjoldvegen 
barnevernsenter

• Kasa ungdomssenter
• Stavanger 

ungdomssenter
• Sogndal ungdomssenter
• Sogn og Fjordane 

ungdomssenter
• Sandnes ungdomssenter
• Familiehjemmene i 

region vest

Behandling av 
ungdom

Funksjon 4
Avdelingsdirektør 
Idar Krumsvik

• Bjørgvin 
ungdomssenter

• MST/FFT
• (TFCO)

Kommunikasjon
Kommunikasjonssjef 
Trond Nygard-Sture

Stab 
Stabsdirektør Nils Olav Kvam
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˃ Bufetat er lovpålagt å tilby 
fosterhjem, institusjon og 
akuttiltak

˃ Bufetat skal ha et tilbud om – men 
har ikke bistandsplikt til: 
• utredninger av 

omsorgssituasjon til sped- og 
småbarn

• enkelte spesialiserte 
hjelpetiltak (MST, FFT)

• spesialiserte fosterhjem

Et tydeligere statlig tilbud –
bistandsplikt og andre tilbud
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Tjenestekatalog – tydeliggjør tjenestetilbudet
publisert på Bufdir.no 
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˃ Tilstrekkelig kapasitet i 
tjenestetilbudet – både fosterhjem og 
institusjonsplasser

˃Geografisk nærhet

˃ Kvalitet i tjenestetilbudet

Hva kommunene og vi er opptatt av



˃ Rekruttere og formidle fosterhjem

˃ Gi opplæring til fosterhjem

˃ Tilby familierådskoordinator

˃ Tilby beredskapshjem

˃ Kan tilby spesialiserte hjem som 
alternativ til institusjon når det er 
ledige hjem tilgjengelig

Bufetats oppgaver på fosterhjemsområdet
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˃ Vi må samarbeide enda bedre om å 
rekruttere fosterhjem i slekt og nettverk og 
bruk av familieråd

˃ Utfordrende å rekruttere fosterhjem til de 
barna med størst utfordringer

˃ Hvilke betingelser og hvilken oppfølging vil 
fosterhjemmene kunne få?

˃ Vil kommunene bygge opp tilbud på tvers av 
oppvekstfeltet som er av betydning for hvilke 
oppgaver fosterforeldre kan klare?

˃ Vi har en veldig høy andel familiehjem i vår 
region - spesialiserte hjem vil først og fremst 
være et alternativ til institusjon for ungdom

Betydningen av barnevernreformen – kapasitet 
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˃ Spesialiserte fosterhjem er 
hovedsakelig et alternativ til barna 
som er i målgruppen for 
omsorgsinstitusjon

˃ Bufetats regioner har ikke 
bistandsplikt 

˃ Spesialiserte fosterhjem skal ikke 
brukes for å løse bistandsplikten 
for ordinære fosterhjem

˃ Statlige fosterhjem skal evalueres

Familiehjem/spesialiserte hjem
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˃ Nytt opplæringsverktøy –
kombinasjon av samlinger og digital 
løsning

˃ Opplæring for vår 
Fosterhjemstjeneste våre 2022

˃ Startet et lengre utviklingsløp som går 
flere år fremover

Kvalitet i fosterhjemsarbeidet; nye 
opplæringsmoduler for fosterhjem



˃ Behandlingsinstitusjoner

˃ Omsorgsinstitusjoner

˃ Akuttinstitusjoner

Målsetting i langtidsplan om å kunne 
ivareta de mest sårbare barna i 
statlig apparat

Bufetats oppgaver på institusjonsområdet
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Antall institusjonsplasseringer over tid i region vest
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Utfordringer 

˃ Oppholdstid

˃ Etterspørsel

Hva jobber vi med

˃ Anskaffelse fra private – flere plasser i 
egen region

˃ Etablering av statlige behandlingsplasser 
(TFCO)

Kapasitet i institusjonstilbudet
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Hva jobbes det med:

˃ Forløp med forutsigbare aktiviteter og 
fremdrift

˃ Kompetansebygging; 
• traumebasert omsorg, 
• kunnskap og 

trening om trygghet og sikkerhet, 
• rus

˃ Bygg

Kvalitet i institusjonstilbudet



˃ Forløp for familieutredning
˃ Forløp for hjelpetiltak

˃ Utprøving av forløpet for 
familieutredning fra 2022 i 
Stavangeravdelingen – møte 
kommunene 8. desember

˃ Innenfor rammen av 
undersøkelsessaken

˃ arenauavhengig; 
hjemmebasert/poliklinisk eller 
døgnbasert

Spisskompetansemiljøet for 
sped- og småbarn i risiko –
tilbudet på sentre for foreldre og barn
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Sendt brukerdata til alle kommunene årsskiftet 20/21

˃ Hvor mye hver av kommunene benytter Bufetats sine 
tjenester til bruk som forberedelse til 
barnevernreformen

Dialog også med enkelte større kommuner om felles 
prosjekter på områder som vi har felles interesser:

˃ Rekruttering av fosterhjem i slekt og nettverk
˃ Familieråd 
˃Oppholdstid institusjon
˃ Hasteplasseringer 

Brukerdata og samarbeidsprosjekter
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• Samarbeidsavtaler på overordnet nivå

• Møte mellom ledelsen i kommunen og 
Bufetat jevnlig

• «Sammen om riktig hjemsted» med 
fokus på institusjonsplasseringer, riktig 
oppholdstid og kvalitet, felles oppfølging 
av institusjonsplasseringer + samarbeid 
på henvisninger om fosterhjem.

• Etablert hasteteam sammen med helse 
Bergen for å unngå hasteplasseringer
og drøfte plasseringer for alternative 
løsninger og god kvalitet i oppfølgingen

16 Tittel foredrag

Samarbeid med Bergen kommune – et eksempel



˃ vil kommunene etterspørre institusjonsplasser i 
mindre grad enn tidligere?

˃ vil kommunene i større grad etablere 
kommunale tiltak for funksjonshemmede barn 
som per i dag plasseres i barneverninstitusjoner?

˃ vil etterspørselen etter hjelpetiltak som MST og 
FFT øke?

˃ hvordan skal vi løse etterspørselen etter 
fosterhjem til stadig mer krevende oppdrag 
sammen?

˃ vil det bli etterspørsel etter familieutredning i 
senter for foreldre og barn – og hjelpetiltak?

˃ ………
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Vi i Bufetat ønsker oss:

˃ dialog med kommunene om hvilke av våre 
tjenester som vil bli etterspurt fremover,

˃ informasjon om hva kommunene planlegger 
og

˃ samarbeid omkring felles utfordringer også 
fremover.
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