
Barneverntjenesten 
Sør-Helgeland

Fokus på barn – respekt for alle 



Antall stillinger

Totalt 19,5 stillinger

• Brønnøy     7,51       (2)

• Sømna        2,20      (0,5)

• Vega            2,48      (0,5)

• Vevelstad   1,03       (0,3)

• Bindal         2,04       (0,5)



Grunnutdanning

Barnevernspedagog Sykepleier Førskolelærer Sosionom Vernepleier Annet



Aldersfordeling

20-29 år 30-45 år 46-65 år



ANSIENNITET 

2 år eller mindre 2 år eller mer 5 år eller mer 10 år eller mer



Hvordan er vi organisert?

Undersøkelsesteam: teamleder og 

saksbehandlere. Får sak tildelt når melding 

er konkludert  med undersøkelse. 

Gjennomfører undersøkelse. Konkluderer 

undersøkelsen med tiltak eller henleggelse.

Tiltaksteam: teamleder og 

saksbehandlere. Får sak når den er 

konkludert med tiltak. Setter i gang og 

gjennomfører tiltak, samtaler med barn, 

evaluering av tiltak. 

Omsorgsteam: teamleder og 

saksbehandlere. Får sak når et barn er plassert 

i beredskapshjem/fosterhjem/institusjon. 

Oppfølging av barn, fosterforeldre, biologiske 

foreldre. Ettervern fram til fylte 25 år. 



Akuttberedskap 
908 07210



Hvilke tiltak tilbyr vi:

• Tiltak for å styrke foreldreferdigheter: PMTO, Cos-P, PYC, ICDP, Tuning 
into kids veiledning tilpasset utfordringer familien står i. 

• Tiltak for å styrke barns utvikling: Besøkshjem,støttefamilie/person, 
fritidskontakt, barnehage/sfo m.m. Støttesamtaler med ungdom. 

• Nettverksarbeid/samarbeid med andre tjenester: Deltakelse i 
ansvarsgrupper, samarbeidsgrupper. Familieråd



Statistikk



Tall for 2020

Antall meldinger : 

200

Barn med hjelpetiltak: 

80

Antall henvendelser til beredskapstelefonen:  

36



Barn med omsorgstiltak

• 37 barn totalt mottok omsorgstiltak   

• 8 barn i ettervern 

• 32 barn hadde krav på tilsyn 

• Alle barn i fosterhjem har tilsynsperson 



Sluttresultat 2020

Sluttresultat

Budsjett Regnskap 3. tertial Resultat 3. tertial

Beskrivelse 2020 2020 2020 2020

Sum 244 1 789 281 1 424 304 364 977 364 977 

Sum 251 497 373 201 382 295 991 295 991 

Sum 252 918 183 994 791 -76 608 -76 608 

Totalt 3 204 837 2 620 477 584 360 584 360 







Hva gjør vi?
• Ulike kompetansetiltak

• Deltar i forskningsprosjekt

• Kompetanseplan for nytilsatte

• Internkontroll



Andre utfordringer

• Rekruttering

• Sårbare

• Utfordrende å opprettholde gode samarbeidsrutiner 

• Utfordrende å opprettholde god kvalitet under høyt press

• Fosterhjem spredt over hele landet



Styrker

• Interkommunal 

• Samarbeider med andre barneverntjenester

• Innholdsrik verktøykasse (foreldreveiledningsprogram)

• Saksbehandlere som søker ny kunnskap

• Vi er rimelig oppdaterte på nye krav



Barnevernreformen 
Prop. 73 L (2016 -2017)



Visjonen

«Med økt ansvar vil kommunene få større 
handlingsrom og muligheter til å komme tidligere inn 
med rett hjelp til rett tid. Målet er bedre samhandling 
og færre omsorgsovertakelser. Kommunens nærhet til 
innbyggerne skal gi et bedre og mer tilpasset 
tjenestetilbud, også på barnevernsområdet.»  

Solveig Horn (2017)



• Flere barn skal få rett hjelp til 
rett tid

• Tilbudet til barn og familier 
skal i større grad tilpasses 
lokale forhold

Målene med
barnevernsreformen



• Forebygging og tidlig innsats

• Helhetlig tjenestetilbud

• Samarbeid på tvers av 
sektorer

• Kommunal styring

• Samarbeid på tvers av 
kommuner

21

Grunnpilarer i reformen



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

Barnevernsreformen
– en oppvekstreform



• Helhetlig ansvar for oppfølging og 
veiledning av fosterhjem

• Finansieringsordningene endres:

• Refusjonsordning for fosterhjem 
avvikles og legges inn i 
kommunerammen 

• Økt egenandel ved bruk av statlige 
tiltak (kommunerammen styrkes)

• Øremerkede midler til stillinger  
bakes inn i rammen

Kommunene får et økt ansvar



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



Økt finansieringsansvar for barnevernstiltak

• Fullt økonomisk ansvar for ordinære fosterhjem

• Økte kommunale egenandeler for bruk av spesialiserte hjelpetiltak:
Spesialiserte fosterhjem, institusjon og akuttiltak

• Øremerkede tilskudd til stillinger inngår i rammen



SATSER FOR KOMMUNAL EGENBETALING fra 01.01.21 

   

Tiltak  Sast pr. måned 

Barneverninstitusjoner 76 900 

 Senter for foreldre og barn med   

full forpleining  76 900 

Senter for foreldre og barn med   

egen husholdning  27 800 

Egenandel forsterket fosterhjem 36 200 

Statlige beredskaps- og familiehjem 36 200 

   

 


