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TILSTANDSRAPPORT FOR BARNEVERNET I LILLEHAMMER KOMMUNE 
2020 
 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
Kommunestyret tar barneverntjenestens tilstandsrapport for 2020 til orientering. 
 
  
 
 
 
Vedlegg: 
Tilstandsrapport for barneverntjenesten 2020.
  
 
Sammendrag: 
Tilstandsrapporten er kommunedirektørens redegjørelse for status barneverntjenesten i 
Lillehammer kommune for 2020. Rapporten inneholder informasjon om barneverntjenestens 
mandat, organisering, aktivitet og innsatsområder i 2020.   
 
 
Bakgrunn: 
I Prop 73 L om endringer i barnevernloven ble det foreslått å lovfeste et krav om årlig 
tilstandsrapportering om barnevernet til kommunestyret. Forslaget ble vedtatt av Stortinget 8. 
juni 2020, og er tatt inn i Lov om barneverntjenester § 2-1: Kommunestyret selv skal minst én 
gang i året få en redegjørelse om tilstanden i barneverntjenesten.  
 
Formålet med en tilstandsrapport er å gi kommunestyret bedre innsikt i tilstand, utvikling og 
viktige problemstillinger i barnevernet. Det skal føre til bedre prioriteringer og kontroll i 
kommunene. Kommunedirektøren vurderer at en slik tilstandsrapport er et viktig verktøy for 



åpenhet og dialog om prioriteringer og forventninger. Det legges opp til en årlig 
ansvarsdialog mellom kommunedirektøren/ledelsen i barneverntjenesten og Utvalg for 
oppvekst, utdanning og kultur. Dialogen skal gi utvalget innsikt i barnevernområdet, og et 
kunnskapsgrunnlag for videre mål og prioriteringer. Ansvarsdialogen med fagutvalget ble 
gjennomført i juni 2021. 
 
 
Fakta: 
Tilstandsrapporten viser nøkkeltall og styringsdata fra det foregående året, men også 
utviklingstrekk over tid. Dette for å vise sammenhenger og analyser i et større og helhetlig 
bilde. Den første tilstandsrapporten vil danne et fundament å bygge videre på for fremtidige 
tilstandsrapporter.  
 
Tilstandsrapporten viser bl.a.:  

 Den store økningen i antall bekymringsmeldinger barneverntjenesten opplevde fram 
til 2014, ser ut til å ha flatet ut,  

 Barneverntjenesten har god kontroll på å behandle meldinger og gjennomføre 
undersøkelser innenfor frist. 

 Det er en reduksjon i antall barn som blir akutt plassert utenfor hjemmet de siste åra. 
 Den største andelen av barn med tiltak, ca 79 %, mottar frivillige hjelpetiltak. Ca 20 

% av barna er under barnevernets omsorg. 
 Over 98 % av barna som mottar frivillige hjelpetiltak hadde en aktiv tiltaksplan i 

2019. 
 Andelen barn som mottar frivillige hjelpetiltak er økende.  
 Andelen barn som er under barnevernets omsorg er synkende.  
 98 % av barna som er under Lillehammer kommunes omsorg fikk oppfylt kravet om 

minimum fire besøk i året fra barneverntjenesten. 
 Alle ungdommer med rett til ettervernstiltak fikk tilbud om det i 2020. 
 Barneverntjenesten har et omfattende samarbeid med SOS-Barnebyer.  

 
Vurdering: 
Kommunedirektøren vurderer at Tilstandsrapport for barneverntjenesten 2020 gir et 
dekkende bilde av tjenestens status, utvikling og utfordringer. Det årlige arbeidet med 
tilstandsrapporten vil være et nyttig redskap i utvikling av tjenesten i tråd med føringene i 
barnevernreformen og ny barnevernlov som trer i kraft 01.01.22. 
 
 
Konklusjon: 
Det er viktig å følge utviklingen i barneverntjenesten over tid med tanke på å kunne gjøre 
gode prioriteringer og ha god kontroll. Tilstandsrapporten er et godt utgangspunkt for videre 
utvikling av tjenesten.  
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