
DELUTREDNING - OU 2016-2019 

Tema/Navn: 
Barnevern  
 

DU Familie og helse/Land barneverntjeneste, Relatert til OU-rapport 
FAM02. 
Kommunestyret 21.6.: 
Utarbeide en anonymisert og systematisk gjennomgang av 
tiltakssakene, og typer tiltak, innenfor Land barneverntjeneste. 
Budsjetteringen innenfor barneverntjenesten vurderes i etterkant av 
dette. 
Kommunestyret 21.6.:  
Ytterligere innsparinger i barneverntiltak på kr. 425.000,- i 2017. 
Kommentar: 
Rammer: Opprinnelig foreslått kr. 13 mill. til tiltak, med en reduksjon på 
kr. 500.000,- i 2017. Ytterligere reduksjon på kr. 425.000,- betyr slike 
rammer for tiltak i perioden 2017-2019: 
2017: 12.075,- mill., 2018: 11.075,- mill., 2019: 9.575,- mill. 

 

Oppstart: - Avslutning: 1. oktober 2016 

 

Bestilling inkl. 
formål/Hensikt: 
 
 

Lage en tabellarisk oversikt/liste over hvert barnevernstiltak i Nordre 
Land kommune (antall barn, typer tiltak, utgifter, refusjoner) som 
grunnlag for budsjettering. 
Beskrive hvordan Land barneverntjeneste, når det gjelder tiltak i Nordre 
Land kommune, kan oppnå en reduksjon av tiltaksutgiftene i tråd med 
kommunestyrets vedtak. Det gis en begrunnelse for de konklusjoner 
barneverntjenesten kommere frem til. 

 

Ansvarlig: Berit 

Deltakere: Gunn Anne, John 

 

Aktiviteter Frist Ansvarlig Status 

Vi har i enheten hatt flere møter 
felles, samt enkeltsamtaler ift 
bestillingene.  

   

Vi har hatt møte med HR og 
økonomi.  

   

 

Konklusjon/ 
Resultat: 
 
 
 

 
Kommentarer og vurderinger:  
Tabellen under ble presentert for kommunestyret 2.9.2016 og viser regnskap, 
budsjett og prognose innenfor ulike poster i barneverntjenesten. 
Når det gjelder type tiltak og antall barn vil det variere noe fra måned til måned, 



 
 

men ligger på det nivået som vises i tabellen. I tillegg kommer barn som er i 
undersøkelsesfase. Det genererer også tiltaksutgifter i form av bl.a. 
advokatutgifter og utgifter til sakkyndige uttalelser/utredninger. 
Som det fremgår av tallene ligger tjenesten an til et merforbruk innenfor 
«tiltak», dvs alle postene som ikke er administrasjon.  
Tiltak er fordelt på ulike poster og omfatter utgifter til fosterforeldre, 
besøkshjem, støttekontakter, veiledere i fosterhjem, veiledere i familier, 
institusjonsplasseringer, avlastningstiltak m.m. I tillegg er det utgifter til 
advokattjenester, sakkyndigutredninger, utgiftsdekninger m.m 
Utgifter til «tiltak» utløses av lovkrav. Dvs at tjenesten setter inn og avslutter 
tiltak med hjemmel i  Vedtak om tiltak etter barnevernloven. Barnevernet 
gjennomfører en undersøkelse på grunnlag av melding til barnevernet og 
konkluderer enten med henleggelse eller vedtak om tiltak. Tiltakene som settes 
inn avhenger av behovene som avdekkes i undersøkelsen. De kan være enkle 
eller omfattende, men det er umulig å si på forhånd. Det innebærer at det er 
umulig for barneverntjenesten å lage en reell prognose for utgifter til tiltak.  
Dersom tjenesten får melding og gjennomfører undersøkelse som fører til 
vedtak om tiltak der alvorlighetsgraden er stor nok, vil det utløse alvorlig økning 
i utgifter til tiltak. 
Situasjonen i tjenesten pr i dag er at det jobbes mer målrettet og faglig 
forsvarlig enn tidligere år og i langt flere saker. (Jfr. tilbakemelding fra 
advokatfirmaet som leverer juridiske tjenester til barnevernet) Det settes i 
større grad inn tiltak i tråd med lovkrav, men dette genererer utgifter. Som 
leder kan jeg ikke innfri forventningene om reduksjon i utgiftene. Tvert er det 
nødvendig å forberede administrasjon og politikere på økte utgifter av flere 
grunner, bl.a:  

1. Økt aktivitet i tjenesten fører til økte utgifter. 
2. Alvorlige saker, der kompleksiteten er stor, genererer dyre tiltak, og 

dyrere enn de ville ha vært om hjelpen var blitt satt inn til riktig tid.   
3. «Gamle» saker der barn og familier ikke har fått hjelp før får nå tilbud 

om veiledning og oppfølging for å forebygge ytterligere eskalering av 
problemene. 

4. Fosterhjemmene får ekstern veiledning med spesialkompetanse for å 
avhjelpe situasjoner og forebygge brudd og flytting av barna.  

5. Barneverntjenesten mangler kompetanse i målrettet tiltaksarbeid og 
må kjøpe tjenester som kan gi reell hjelp med mulighet for endring i 
barnets omsorgssituasjon. (pr i dag har ikke tjenesten organisatoriske 
rammer til å avse ressurser til å utvikle kompetanse) 

6. Barneverntjenesten mangler kapasitet i form av nok ansatte og har 
store avvik i forhold til å drifte tjenesten generelt i tråd med 
barnevernlovens krav og må prioritere hardt.  Det innebærer at 
tjenesten må kjøpe tiltak der det er mulig for å ivareta lovkravet. 

7. Bofelleskapet for enslige mindreårige (Fagertun), krever at man 
prioriterer ressurser ift tiltaksarbeid.  

 

 
Kontoart:   Økonomi:  Kommentarer/ 

forklaringer: 
Antall barn:  

Art: 10503 
Godtgjøring 
fosterhjem  

Regnskap: 2 363 
Budsjett: 3 877 
Prognose: 4 700 

-Lønn til 
fosterforeldre 
-Ingen fast sum for 

Mellom 16 – 20 
barn  



 
 
 

Merforbruk: 823 avlønning, dette vil 
variere etter inntekt 
til oppdragstaker 

Art: 10504 
Godtgjøring av 
besøkshjem  

Regnskap: 188 
Budsjett: 520 
Prognose: 450 
Mindreforbruk: 
- 70 

-Noen barn bor 
hjemme, noen i 
fosterhjem 

Mellom 5 – 7 
barn  

Art: 11652 
Utgifts dekning 
støttekontakt/ 
fosterhjem 
/avlastning  
 

Regnskap:  994 
Budsjett: 1 500 
Prognose: 1 880  
Merforbruk: 300 

-Dekning av utgifter 
som tilkommer 
barnet. 
 

I perioden 
varierer det fra 
20 og 25 barn.  

Art: 12702 
Honorarer til 
juridisk bistand 

Regnskap: 65 
Budsjett: 120 
Prognose: 275 
Merforbruk: 155 

-Bruker mer enn før  
juridisk hjelp i form 
av veiledning, 
saksforberedelse og 
bistand i nemd og 
tingrett.  

Alle klienter i 
kommunen.  

Art: 13301 
Opphold i 
institusjoner 
 

Regnskap: 186 
Budsjett: 319 
Prognose: 319 
Forbruk: 0 

-Refusjon fra Bufetat, 
betaler kun 
egenandel.  
-Akuttplasseringer, 
eller endring ift 
fosterhjemsplassering 

Antall kan ikke 
kommenteres 
pga få barn.  

Art: 13709- 
Tiltak 
Kjøp av andre 
tjenester fra 
private 

Regnskap: 947 
Budsjett: 1 000 
Prognose:  1 800 
Merforbruk: 800 

-bruk av tolk 
-veiledning i familier 
-legetjenester (innh 
av opplysninger,  lab 
tjenester)  
-sakkyndige uttalelser 
 
 
 

Alle klienter i 
kommunen.  
 

Art: 13709- 
Adm  
Kjøp av andre 
tjenester fra 
private 

Regnskap: 1898 
Budsjett: 3075 
Prognose: 5468 
Merforbruk: 
2393 

Innleie av ekstern 
saksbehandling 
(Trygg start) 

 

Art: 14703 
Bidrag andre 
formål  
 
 

Regnskap: 652 
Budsjett: 1 242 
Prognose: 1 289 
Balanse 

-enslige mindreårige 
-veiledning 
-tilsynsførerutlegg 
-reiserutg ifb 
klientoppdrag 

Alle klienter i 
kommunen.  

 

 


