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1. Om barnevern 
Barneverntjenesten mandat er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres 
helse og utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid. Barneverntjenesten skal 
bidra til at barn og unge møtes med trygghet, kjærlighet og forståelse og at alle barn og unge får 
gode og trygge oppvekstvilkår (jf. lov om barneverntjenester § 1-1).  

Gjennom ny barnevernlov (2022), foreslås en ytterligere styrking av barnets perspektiv og økt vekt på 
forebygging og tidlig innsats. Barnevernslovutvalgets innstilling er allerede delvis fulgt opp gjennom 
lovendringer som trådte i kraft i 2018, der barnevernloven ble en rettighetslov for barn og barnets 
medvirkning ble styrket.   

I Prop 73 L om endringer i barnevernloven var det et forslag om å lovfeste et krav om årlig 
tilstandsrapportering om barnevernet til kommunestyret. Dette forslaget var på høring i 2019, og 
innspillene var i all hovedsak positive. Forslaget ble vedtatt av Stortinget våren 2020, er nå nedfelt i 
Lov om barneverntjenester § 2-1.  

Formålet med en tilstandsrapport er å gi kommunestyret bedre innsikt i tilstand, utvikling og viktige 
problemstillinger i barnevernet. Målet er bedre prioriteringer og kontroll i kommunene. 

  

2. Presentasjon av virksomheten 
Barneverntjenestens visjon er følgende: Barneverntjenesten i Lillehammer skal bidra til at barn har 
gode oppvekstsvilkår. Vi skal arbeide forebyggende og sette inn riktig tiltak til rett tid for barn som 
har behov for hjelp. 

Barneverntjenesten har 34 årsverk fordelt på 35 ansatte. Tjenesten er organisert i spesialiserte team:  

Tjenesteområde-
leder

Barnevernfaglig
leder

Mottaksleder
Teamleder 

Undersøkelses-team
Teamleder 
tiltaksteam

Teamleder
omsorgsteam

Teamleder
enslige mindreårige 

asylsøkere

Sekretariat

 

 

3.1  Mottak 
Mottaket ble etablert som eget team i november 2019 og har ansvaret for det hendelsesstyrte 
arbeidet i barneverntjenesten. Innenfor barneverntjenestens ordinære åpningstid fungerer teamet 
som barneverntjenestens mottak. Alle bekymringsmeldinger til barneverntjenesten blir 
saksbehandlet i mottak, og alle henvendelser til barneverntjenesten som ikke har egen 
saksbehandler i barnevernet blir besvart av mottak. Mottaket driver utstrakt veiledningsvirksomhet 
til private personer og offentlige samarbeidspartnere. Teamet har også ansvaret for akuttsaker i 
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barneverntjenesten på dagtid, for å sikre kvalitet i et krevende sakskompleks. Teamet har spesialisert 
kompetanse på akuttarbeid og forebygging av akuttplasseringer.  
Teamet består av 2 årsverk.  Teamet behandlet i 2020 bekymringsmeldinger i 348 saker.  

 

3.2  Undersøkelsesteam 
Undersøkelsesteamet har ansvaret for å utrede og undersøke om barn og unge i Lillehammer har 
behov for hjelp fra barneverntjenesten. Fra tidspunktet barneverntjenesten har besluttet at det er 
grunnlag for å opprette undersøkelse, har tjenesten tre måneder (i spesielle tilfeller seks måneder) 
på å utrede om barnet har behov for tiltak fra barneverntjenesten.  

I en undersøkelsesfase tar barneverntjenesten kontakt med barnet og foreldrene for å få mer 
informasjon om hvordan barnet har det. Vi snakker alltid med barnet, da det er barnet selv som vet 
best hvordan hun/han har det. Det er viktig at vi lytter til det barnet sier og tar hensyn til dette i våre 
vurderinger og beslutninger. I undersøkelsen snakker barneverntjenesten også med alle foreldre. 
Barneverntjenesten vil som hovedregel også besøke familien hjemme. I tillegg innhentes 
opplysninger fra skole, barnehage, helsestasjon, fastlege og andre instanser som kjenner barnet og 
foreldrene. Dette gjøres så langt det er mulig, med samtykke fra foreldre og barn over 15 år. I 
undersøkelsesfasen kan barneverntjenesten innhente opplysninger også uten familiens samtykke 
dersom det foreligger alvorlig bekymring for barnets omsorgssituasjon.    

 For å gjøre undersøkelsen mest mulig forutsigbar og for å skape trygghet hos barn og foreldre, lager 
barneverntjenesten ved oppstart en plan for undersøkelsen. Denne planen lages sammen med 
familien i første samtale. Planen hjelper også barneverntjenesten med å planlegge godt, slik at vi 
klarer å gjennomføre undersøkelsen innen de lovpålagte frister som gjelder.   

På bakgrunn av opplysningene som kommer frem i undersøkelsen, vurderes hvilke risiko- og 
beskyttelsesfaktorer som finnes i barnets liv, med utgangspunkt i kartleggingsverktøy for hvilke 
forhold som øker og minsker sannsynligheten for at barn vokser opp under forhold som skader deres 
helse og utvikling. Dersom barnet er i behov av vedtak om tiltak fra barneverntjenesten, skal 
tiltakene være målrettete og rettet mot barnets/familiens utfordringer.   

Teamet består i dag av 7 ansatte. Teamet undersøkte omsorgssituasjonen til 185 barn i 2020. 

 

3.3  Tiltaksteam 
Tiltaksteamet har som oppgave å iverksette hjelpetiltak til barn og familier i Lillehammer som trenger 
hjelp fra barneverntjenesten. Teamet har som faglig fundament at hjelpetiltakene skal være utviklet 
og basert på det vi vet påvirker og virker for barn og unges utviklingsbetingelser til enhver tid.  

Teamet består av både saksbehandlere og veiledere. Tiltak for å styrke foreldreferdighetene, som råd 
og veiledning til foreldre, er det mest brukte hjelpetiltaket i barneverntjenesten i dag. Vi har også 
mulighet til å sette inn tiltak for å styrke barnets utvikling. Eksempler på slike tiltak er 
barnehageplass, besøkshjem eller barnegruppe.  

Teamet ga i 2020 hjelpetiltak til om lag 150 barn og deres familier. Teamet består i dag av 14 ansatte.   
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3.4  Omsorgsteam 
Omsorgsteamet har ansvaret for å følge opp alle barn og ungdom som er under barneverntjenestens 
omsorg, samt biologiske foreldre etter omsorgsovertakelse. Dette omfatter barn som bor i 
fosterhjem og på institusjon, samt de ungdommer som er på ettervern som har vært under 
barneverntjenestens omsorg tidligere. I tillegg har avdelingen ansvar for å skaffe til veie og 
veilede/kurse tilsynsførere for barn som bor i fosterhjem i Lillehammer kommune, men som andre 
kommuners barneverntjenester har omsorgsansvaret for.   

 Teamet har ansvar for å ivareta barnas/ungdommenes kontakt med biologisk familie, og samtidig 
kvalitetssikre og veilede fosterhjemmet slik at vi sammen sørger for en trygg oppvekst for barna som 
er under barnevernets omsorg. En del av oppgavene innebærer også å sørge for at samværene som 
er med foreldrene og barna er trygge og gode, og kontinuerlig vurdere om samværene gir barna den 
utviklingen de er i behov av. Foreldre kan med noen unntak kreve saken sin prøvd på nytt hvert år, 
noe som innebærer at teammedlemmene møter i Fylkesnemnda og i det ordinære domstolsystemet 
for ny vurdering av å opprettholde vedtakene om omsorgsovertakelse.    

Omsorgsteamet har ansvaret for veiledning til fosterhjem. Dette innebærer å veilede både innen 
kommunens grenser, men også gi veiledning til fosterforeldre for barn fra Lillehammer som er 
plassert i andre kommuner.  Barneverntjenesten har barn plassert i fosterhjem over hele landet, og 
oppfølgingen av disse krever en del ressurser da det er et lovkrav at alle fosterbarn skal ha minimum 
4 besøk fra saksbehandler i året. 

Teamet følger opp om lag 65 barn og ungdom. Teamet består i dag av 7 ansatte. 

 

3.5 Enslige mindreårige asylsøkere 
Barneverntjenesten har de siste åra driftet 4 bofellesskap for enslige mindreårige asylsøkere med 
totalt 23 plasser. Ettersom flyktningestrømmen til Norge har avtatt, så vi oss i september 2019 nødt 
til å avvikle driften ved ett av bofellesskapene, og nå i 2021 blir enda et bofellesskap avviklet. I 2020 
var det plass til 18 ungdommer. I tillegg følger vi opp ungdommer som tidligere har bodd i 
bofelleskapene, men som har flyttet på hybel. 

Bofellesskapene er døgnbemannet, og målsettingen med arbeidet er å gi ungdommene god omsorg 
slik at de kan få best mulige forutsetninger for å mestre skole og etter hvert overgangen til arbeid og 
et liv som selvstendige voksne.   

 

4 Aktivitet 
4.1 Meldinger til barneverntjenesten 

For at barneverntjenesten skal ha mulighet til å gi barn og unge riktig hjelp til rett tid, er vi avhengig 
av informasjon fra andre. Hvem som helst kan melde bekymring for et barn til barneverntjenesten. 
Barnet eller ungdommen selv, foreldre, familie, venner, privat nettverk og offentlig ansatte er 
eksempler på personer som melder. Alle offentlig ansatte, samt en rekke yrkesutøvere med 
profesjonsbestemt taushetsplikt, uavhengig av om vedkommende arbeider i det offentlige eller i det 
private, har plikt til å gi opplysninger til barnevernet når det er grunn til å tro at: 

 Et barn blir mishandlet i hjemmet  
 Det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt  
 Når et barn har vist vedvarende alvorlige atferdsvansker.  
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Opplysningsplikten innebærer en plikt til å melde fra til den kommunale barneverntjenesten ved 
alvorlig bekymring og er et selvstendig og personlig ansvar.  

Tabell 1: Et utvalg sentrale meldingsinstanser 2015-2020: 
Instans 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Bv-vakt 4,3 % 4,1 % 2,9 % 5,1 % 6,8 % 8,6 %
Bvtj 22,0 % 13,8 % 22,3 % 27,1 % 10,4 % 16,4 %
Politi 11,7 % 9,3 % 7,1 % 9,4 % 19,0 % 10,6 %
Lege/sykehus 8,7 % 12,8 % 5,0 % 6,9 % 9,3 % 12,9 %
Skole 16,7 % 12,1 % 12,6 % 15,2 % 12,2 % 11,8 %
Barnehage 4,3 % 2,4 % 5,0 % 3,2 % 3,6 % 4,3 %
Foresatte 2,7 % 4,1 % 7,6 % 7,6 % 5,0 % 8,3 %
Helsestasjonen 4,0 % 3,4 % 12,2 % 9,0 % 10,4 % 7,8 %  

Den største meldingsinstansen er ofte barneverntjenesten og barnevernvakta. Barneverntjenesten 
melder til seg selv ved flere anledninger, eksempelvis når det har kommet inn bekymringsmelding på 
et barn som har søsken, hvor da barneverntjenesten vil stå som melder av bekymring for søsknene. 
Barneverntjenesten melder også videre til barneverntjenester i andre kommuner ved flytting. 
Barnevernvakta melder til barneverntjenesten ved kontakt med familier i arbeidet utenfor 
barneverntjenestens ordinære kontortid.  

Barneverntjenesten skal snarest, og senest innen en uke, gjennomgå innkomne meldinger og vurdere 
om meldingen skal følges opp med undersøkelser etter bvl. § 4-3. Barneverntjenesten vurderer 
meldinger daglig, og har strukturerte mottaksmøter ukentlig. En melding kan henlegges på ulike 
grunnlag: fordi den faller utenfor bvl. § 4-3, at den blir henvist til annen instans, at den overføres til 
barneverntjenesten i annen kommune eller at det ikke er grunnlag for gjennomgang (f.eks. at barnet 
er over 18 år eller at meldingen er åpenbar sjikane).  

 

Figur 1: Andel meldinger behandlet innenfor frist på 1 uke i perioden 2015-2020:  

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Andel meldinger behandlet

innenfor frist 96,13 % 97,92 % 100,00 % 99,28 % 99,25 % 100,00 %

40%
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100%
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INNENFOR FRIST

 

 

Antall meldinger til barneverntjenesten i Lillehammer var jevnt stigende over år. I 2004 mottok 
barneverntjenesten 84 meldinger. I 2009 var tallet steget til 209, og i 2014 passert vi 300 meldinger. 
De siste åra ser det ut til at utviklingen har flatet ut og gått noe ned. I 2019 mottok vi 279 meldinger i 
nye saker.  
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Figur 2: Utviklingen i antall meldinger i perioden 2015-2020:  
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2015 2016 2017 2018 2019 2020
% henlagte 31,7 % 30,3 % 13,9 % 13,0 % 30,8 % 11,8 %  

*Den store økningen i antall meldinger fra 2019 til 2020 skyldes i hovedsak nye bestemmelser om hva 
som skal registreres som melding. Tall fra 2020 er derfor ikke direkte sammenlignbare med tidligere 
år.  

Det er store variasjoner mellom kommunene på andelen henlagte meldinger. På landsbasis ble 19 % 
av meldingene henlagt i 2019, mens i Oppland var andelen henlagte meldinger 31 %. Årsakene til at 
det er sånn er nok sammensatt. For eksempel viser statistikken at svært mange meldinger fra politiet 
blir henlagt. Årsaken til det er antagelig at politiet rutinemessig melder til barnevernet i saker som 
gjelder barn eller saker der de har kontakt med voksne som har barn. For eksempel kan politiet 
melde om rusmisbruk dersom de ser at en ruset person er registrert som forelder. Ved gjennomgang 
av meldingen kan det vise seg at barnet bor trygt hos den andre forelderen, og meldingen vil da bli 
henlagt. 

Fristbrudd på behandlinger av meldinger forekommer svært sjelden. 

 

4.2 Undersøkelser 
Dersom det er rimelig grunn til å anta at det foreligger forhold som kan gi grunnlag for tiltak, skal 
barneverntjenesten snarest og senest innen tre måneder undersøke forholdet. I særlige tilfeller kan 
fristen utvides til seks måneder. Barneverntjenesten må begrunne hvorfor det foreligger «særlige 
tilfeller». Dette vil være aktuelt dersom saken er spesielt komplisert, og det av denne grunn er behov 
for særlig omfattende og tidkrevende undersøkelser. Særlig aktuelt vil dette også være dersom 
familien eller ungdommen unndrar seg kontakt med barneverntjenesten.  
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Figur 3: Andel undersøkelser gjennomført innenfor frist i perioden 2015-2020:  

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Undersøkelser innenfor frist 97,70 % 96,75 % 99,20 % 97,60 % 98,00 % 98,92 %
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Omfanget av undersøkelsen vil avhenge av bekymringene i den enkelte sak. Undersøkelsen skal 
gjennomføres så skånsomt som mulig og ikke være mer omfattende enn nødvendig. Undersøkelser 
kan gjennomføres selv om familien ikke ønsker det.   

Barnet skal få mulighet til å medvirke i undersøkelsen. Barnet eller ungdommens syn skal tas med i 
vurderingene i undersøkelsen. Barn og ungdom skal ha informasjon om prosessen og de skal gis 
anledning til å medvirke i beslutningene som blir tatt. Foreldre og barn over 15 år er parter i saken og 
har bl.a. rett til å se alle dokumenter i saken.   

Utfallet av en undersøkelse kan være at:  

 Barneverntjenesten henlegger saken fordi det ikke er behov for tiltak fra barneverntjenesten. 
 Barneverntjenesten iverksetter hjelpetiltak med samtykke fra foreldre og barn over 15 år.  
 Barneverntjenesten henlegger saken med bekymring fordi foreldrene ikke samtykker til 

hjelpetiltak, og det ikke er grunnlag for å fremme sak for Fylkesnemnda, selv om 
barneverntjenesten vurderer at familien trenger hjelpetiltak. I disse tilfellene kan 
barneverntjenesten beslutte at det innen seks måneder skal vurderes om det skal åpnes ny 
undersøkelse.  

 Barneverntjenesten forbereder sak for Fylkesnemnda om å pålegge hjelpetiltak, 
omsorgsovertakelse eller plassering på barnevernsinstitusjon uten samtykke.   
 

Figur 4: Antall avsluttede undersøkelser i perioden 2015-2020: 
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2015 2016 2017 2018 2018 2020
% henlagt 58 % 52 % 54 % 42 % 46 % 61 %  

En henleggelsesprosent på mellom 42 og 61 % av undersøkelsene kan virke som et høyt tall. Til 
sammenligning ble 61 % av undersøkelsene på landsbasis henlagt i 2018. Regionalt kunnskapssenter 
for barn og unge – Psykisk helse og barnevern gjennomførte i 2015 et forskingsprosjekt om hvordan 
18 barnevernstjenester planlegger, organiserer og gjennomfører undersøkelser. Resultatene viste at 
det var stor variasjon mellom tjenestene blant annet når det gjelder andel henlagte undersøkelser. 
Henleggelsesprosenten varierte mellom 20 og 77 %. Ut fra dette kan man anta at tjenestene har ulik 
terskel for å sette inn barnevernstiltak. 66 % av henleggelsene i 2021 ble besluttet av barnevernet, 17 
% skyldes manglende samtykke til tiltak fra foreldrene og 15 % skyldes flytting ut av kommunen. 

4.3 Akuttplasseringer 
Den vanligste årsaken til at barn og unge akuttplasseres, er at de står i fare for å bli vesentlig 
skadelidende ved å forbli i hjemmet, for eksempel på grunn av mishandling, alvorlig vanskjøtsel eller 
alvorlige atferdsproblemer. Det er grunn til å tro at nedgangen i antall akuttsaker de senere årene 
kan skyldes en kombinasjon av tilfeldigheter og at vi i dag har mer virksomme hjelpetiltak. I tillegg 
har barneverntjenesten fått økt kompetanse på forebygging i akutte situasjoner. 

 

Figur 5: Antall akuttplasseringer i perioden 2015-2020:  
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Nedgangen i antall akuttplasseringer over tid er en ønsket utvikling. Barneverntjenesten har gjennom 
flere år jobbet for å finne alternative løsninger til plassering utenfor hjemmet.  

 

4.4 Barn og unge med tiltak fra barnevernet 
Barneverntjenesten kan treffe ulike typer barneverntiltak med samtykke fra partene (foreldre og 
barn over 15 år):  

 frivillige hjelpetiltak i hjemmet 
 frivillig plassering utenfor hjemmet 
 frivillig plassering på institusjon for behandling når barnet har alvorlige atferdsvansker  

Hvis frivillige hjelpetiltak ikke er tilstrekkelig for å sikre at barnet har oppvekstforhold som sikrer 
deres helse og utvikling, har barneverntjenesten et ansvar for å finne andre tiltak for barnet. Det kan 
være nødvendig å pålegge hjelpetiltak eller å finne en omsorgsbase utenfor hjemmet hvor barnet 
kan være for en kortere eller lengre periode. I disse tilfellene må barneverntjenesten fremme sak for 
Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker (Fylkesnemnda). Det er Fylkesnemnda som fatter et 
eventuelt vedtak om omsorgsovertakelse eller å pålegge hjelpetiltak. Foreldre og barn over 15 år er 
parter i slike saker og vil få tilbud om advokatbistand. Et vedtak om å overta omsorgen for et barn 
kan ikke treffes dersom det kan skapes tilfredsstillende forhold for barnet ved å iverksette 
hjelpetiltak.   

Den største andelen av barn med tiltak, ca 79 %, mottar frivillige hjelpetiltak. Ca 20 % av barna er 
under barnevernets omsorg. Den største andelen av disse bor i fosterhjem.    

4.5 Barn med frivillige hjelpetiltak i hjemmet 
Hjelpetiltak skal ha som formål å bidra til positiv endring hos barnet eller i familien. Hjelpetiltak kan 
som hovedregel bare settes i verk dersom familien samtykker, men Fylkesnemnda kan gjøre vedtak 
som pålegger foreldrene å ta imot hjelpetiltak.  

Når hjelpetiltak vedtas, skal barneverntjenesten utarbeide en tidsavgrenset tiltaksplan. 
Barneverntjenesten skal følge nøye med på hvordan det går med barnet og foreldrene og vurdere 
om hjelpen er tjenlig, eventuelt om det er nødvendig med nye tiltak, eller om det er grunnlag for 
omsorgsovertagelse. Tiltaksplanen skal evalueres regelmessig. Barnet skal få mulighet til å medvirke 
og påvirke utarbeidelsen og evalueringen av tiltaksplanen. Barnets mening skal tillegges vekt i 
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samsvar med barnets alder og modenhet. 99 % av barna hadde tiltaksplan på rapportering per 
31.12.20.  

Tiltaksplanen bør som hovedregel evalueres hvert kvartal, men i enkelttilfeller kan det vurderes at 
evalueringer kan skje sjeldnere. Dette kan for eksempel gjelde langvarige forebyggende tiltak, hvor 
det kan være vanskelig å måle raske endringer.  Rapporteringen per 31.12.20 viste at 88 % av barna 
fikk sin tiltaksplan evaluert siste halvår. 

Figur 6: Utviklingen i antall barn med hjelpetiltak i perioden 2015-2020:  
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Den sterke økningen i antall barn med hjelpetiltak skyldes delvis etablering av 3 nye bofellesskap for 
enslige mindreårige asylsøkere i 2016/2017. 

 

4.6 Barn og unge som er plassert utenfor hjemmet 
Med fosterhjem menes private hjem som tar imot barn til oppfostring. Til fosterforeldre skal det 
velges personer som har særlig evne til å gi barn et trygt og godt hjem, og som kan løse 
oppfostringsoppgavene i samsvar med de forutsetningene som er lagt til grunn om oppholdets 
varighet mv.  

Barn som er under 12 år blir som regel plassert i fosterhjem.  Institusjoner tilbyr plass til ungdommer 
som av ulike årsaker ikke kan bo hjemme hos foreldrene eller i et fosterhjem, f.eks. på grunn av 
rusproblemer eller atferdsvansker.  

 

Figur 7: Utviklingen i antall barn under barnevernets omsorg i perioden 2015-2020:  
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De fleste barn som er under Lillehammer kommunes omsorg bor i fosterhjem. I 2020 var det kun 7 av 
57 barn under omsorg som bodde på institusjon. Barneverntjenesten har en plikt til å besøke 
fosterhjemmet så ofte som nødvendig, men minimum fire ganger i året. For barn som har vært 
plassert i fosterhjem i mer enn to år, kan barneverntjenesten vedta at antall besøk skal redusere til 
minimum to ganger i året.  98 % av barna fikk oppfølging i tråd med lovkravet i 2020. 

Kommunen skal føre tilsyn med hvert enkelt barn i fosterhjem fra plasseringstidspunktet og frem til 
barnet fyller 18 år. Formålet med tilsynet er å føre kontroll med at barnet får forsvarlig omsorg i 
fosterhjemmet og at de forutsetninger som ble lagt til grunn for plasseringen blir fulgt opp. 
Kommunen skal føre tilsyn med barnet så ofte som nødvendig, men minimum fire ganger i året. For 
barn over 15 år som har vært plassert i mer enn to år, kan fosterhjemskommunen vedta at tilsynet 
reduseres til minimum to ganger i året, dersom forholdene i fosterhjemmet anses som gode. Når et 
barn flytter i fosterhjem, skal barnevernstjenesten i omsorgskommunen utarbeide en omsorgsplan 
for barnet. Planene bør lages før barnet flytter inn. I 2020 hadde alle barna under Lillehammer 
kommunes omsorg omsorgsplan.  

 

4.7 Ettervern 
Barnevernstjenesten skal tilby barn som har hatt barnevernstiltak fram til de fyller 18 år, tilbud om 
ettervern fram til den unge er fylt 23 år. 

Når ungdommen selv samtykker til tilbudet om ettervern, skal tiltak som er iverksatt før barnet fylte 
18 år, opprettholdes eller erstattes av andre tiltak frem til den unge har fylt 23 år. (Barnevernloven § 
1-3 annet ledd) 

Målet med ettervern er å gi ungdommen hjelp på veien til selvstendighet. Aktuelle tiltak kan for 
eksempel være psykososial støtte, eller mer praktisk hjelp når det gjelder bolig, utdannelse, jobb, 
økonomi og sosialt nettverk. Ettervern kan hjelpe den unge til å mestre overgangen fra et liv med 
oppfølging av barnevernstjenesten eller fosterfamilie til en selvstendig tilværelse. 

Fylkesmannen gjennomførte tilsyn ved NAV Lillehammer – Gausdal og barneverntjenesten i 
Lillehammer kommune i mars 2019. Tilsynsrapporten innkom til Lillehammer kommune i september. 
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Temaet for tilsynet var ettervern og samarbeid mellom barneverntjenesten og sosiale tjenester i 
NAV, med vekt på brukermedvirkning. Tilsynet ble gjennomført ved at Fylkesmannen gjennomgikk et 
antall journaler i begge tjenester, samt intervjuet ansatte og ungdommer i målgruppa.  

Fylkesmannen konkluderer i sin rapport med at alle ungdommene har fått tilbud om ettervern, og at 
alle var fornøyde med kontakten med barneverntjenesten. Men det ble allikevel konkludert med at 
det ble avdekket to lovbrudd under tilsynet, og at kommunen dermed ikke sikrer at: 

1. barneverntjenesten forbereder og informerer ungdommen på en forsvarlig måte, slik at 
ettervernet kan planlegges i god tid i samarbeid med ungdommen og andre relevante 
tjenesteområder, herunder NAV.  

2. unge som har eller har hatt barneverntiltak i barnverntjenesten, sine behov for helhetlige og 
koordinerte tjenester identifiseres og ivaretas i deres kontakt med NAV 

Barneverntjenesten leverte i samarbeid med NAV, plan for lukking av lovbrudd i oktober 2019 som 
ble fulgt opp og lukket i 2020. Ettervern var et av barneverntjenestens satsingsområder i 2020.   

I 2020 var det 60 ungdom i alderen 18-23 år som mottok ettervernstiltak fra barneverntjenesten. 

 

4.8 Barnevernvakt 
Fra 1.1. 19 ble barneverntjenesten en del av Ringsaker interkommunale barnevakt. Barnevernvakta 
ivaretar akuttberedskapen for barneverntjenestene i Trysil/Engerdal, Åmot, Elverum, Løten, Stange, 
Hamar, Ringsaker, Lillehammer, Sør-Fron, Ringebu, Nord-Fron, Gausdal, Stor-Elvdal og Øyer 
kommune utenfor barneverntjenestenes kontortid. Barnevernvakta løser akutte barnevernsoppdrag, 
på egen hånd eller i samarbeid med politiet. Medarbeidere gir råd på telefonen og reiser ut på 
oppdrag eller hjemmebesøk ved behov. De fleste henvendelser løses ved samtaler eller 
konfliktmekling. Barnevernvakta kan i spesielle situasjoner foreta foreløpig, akutt flytting til 
beredskapshjem eller barneverninstitusjon. Barnevernvakta arbeider kun akutt. Oppfølgingsarbeidet 
overtas av den kommunale barneverntjenesten førstkommende virkedag. 

Så langt har dette samarbeidet fungert bra, men det er knyttet noe spenning til om barnevernvaktas 
geografiske område er for stort. Barneverntjenesten vil foreslå å sette inn tiltak dersom dette 
medfører at responstiden blir for lang.    

 

4.9              Kvalitet 
Ved behandlingen av Prop. 106 L (2012–2013) Endringer i barnevernloven sluttet Stortinget seg til 
følgende nasjonale kvalitetsmål for arbeidet i barnevernet: 

1. Barn og familier skal få hjelp som virker  

2. Barn og familier skal møte sikre og trygge tjenester  

3. Barn og familier skal bli involvert og ha innflytelse  

4. Barn og familier skal møte tjenester som er samordnet og preget av kontinuitet  

5. Barnevernets ressurser skal utnyttes godt  

6. Barnevernet skal sørge for likeverdige tjenester 
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4.10 Bemanning og kompetanse 
Barneverntjenesten i Lillehammer har gjennom mange år hatt en svært stabil bemanning. Over 60 % 
av personalet har jobbet i barnevernet i mer enn 7 år. Mange har mer utdanning enn 
grunnutdanning. Når ledige faste stillinger lyses ut, er det som regel godt kvalifiserte søkere på 
søkerlista. Dette til sammen gjør at kompetansen i vår barneverntjeneste er høy.  

Bufdir har iverksatt et kvalitets- og kompetanseløft i de kommunale barnevernstjenestene. Tiltakene 
skal bidra til at barn, unge og familier møter ansatte med høy faglig kompetanse og tjenester av god 
kvalitet. Det er igangsatt videreutdanning innen Vurdering av barnets beste, Juss i barnevernfaglig 
arbeid, Relasjonskompetanse i barnevernet, Barnevernfaglig veiledning, Minoritetskompetanse i 
barnevernet og Barnevernledelse. Barneverntjenesten har lagt til rette for kompetanseutvikling i 
barnevernet i tråd med statlige føringer på kompetansebehov i barneverntjenesten. Flere ansatte er i 
gang med videreutdanning og et masterløp.  

 

4.11 Økonomi 
I 2020 hadde barneverntjenesten et positivt avvik på 1 mill kr. Barnevernloven er en rettighetslov. 
Det innebærer at barnets rett til nødvendige barnevernstiltak når vilkårene for tiltaket er oppfylt, er 
lovfestet. En stor del av utgiftene i barnevernet går til tiltak, og hvilke tiltak det til enhver tid er behov 
for, varierer mye. Det gjør økonomistyring i barneverntjenesten svært utfordrende.  

Tabell 2: Utgifter per barn i barneverntjenesten:  
2015 2016 2017 2018 2019 2020

108 941 131 613 195 098 131 487 137 129 133 009  

Som tabellen over viser, lå utgiftene per barn i 2020 på kr 133 009. Dette er over Ringsaker (kr 
119 698) og Hamar (kr 119 816), men langt under Gjøvik (kr 217 632). Gjennomsnittet for Oppland 
fylke lå på kr 144 335. Variasjonene fra år til år viser de store svingningene i tiltaksutgiftene. 

 
5 Samarbeid med andre tjenester  
Samordning og samarbeid er essensielt for å gi barn og familier rett hjelp til rett tid. Alle tjenestene 
har et selvstendig ansvar for å gi den hjelpen de er pliktige til etter regelverket. Et av barnevernets 
nasjonale kvalitetsmål er at innsatsen skal være samordnet og preget av kontinuitet. Samordning og 
samarbeid innebærer å koordinere «hvem som gjør hva», sørge for at de ulike tjenestene jobber mot 
samme mål og at nødvendig og tilstrekkelig informasjon deles mellom tjenestene for å hjelpe barnet 
best mulig.  

Barneverntjenesten anser organiseringen i Lillehammer kommune som en stor fordel med tanke på 
samarbeid. Alle tjenestene for barn og unge – med noen unntak – er organisert i samme sektor under 
samme kommunalsjef, og det gjør samarbeidet enklere.   

De mest aktuelle kommunale tjenestene barnevernet samarbeider med, er helsestasjonen og 
skolehelsetjenesten, fastlege, tildelingsenheten, NAV, pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), skoler 
og barnehager. Lederne for de fleste av disse tjenestene møtes i ledermøter annenhver uke og har et 
forholdsvis tett samarbeid. Det er utarbeidet en felles oppvekstplan for sektoren som gir en retning 
for felles utviklingsmål. I tillegg samarbeides det mye i enkeltsaker.   
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Det er opprettet tverrfaglige team for skoler og barnehager. Barneverntjenesten sitter i alle disse 
teamene sammen med de andre kommunale tjenestene for barn og unge. 

Samarbeid mellom tjenester kan også være en utfordring. Det er spesielt grensegangen mellom 
barnevernloven og helse- og omsorgstjenesteloven som er vanskelig. Barn med funksjonshemninger 
kan også bli utsatt for omsorgssvikt, og kan ha rettigheter etter flere lovverk. Og det finnes barn som 
på grunn av ulike diagnoser har en atferd som gjør at det kan være vanskelig for foreldrene å ha disse 
barna boende hjemme, uten at det nødvendigvis bør være en barnevernssak. Disse sakene skaper 
ofte utfordringer i samarbeidet.  

 

5.1 Forebyggende arbeid  
I formålsbestemmelsen i dagens barnevernlov heter det at formålet med loven er å sikre at barn og 
unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og 
beskyttelse til rett tid. Loven skal bidra til at barn og unge møtes med trygghet, kjærlighet og 
forståelse og at alle barn og unge får gode og trygge oppvekstvilkår. Hva som ligger i dette, er noe 
utydelig. Det meste av det forebyggende arbeidet i en kommune rettet mot barn og unges 
oppvekstvilkår, foregår i skoler, barnehager, helsestasjoner og på andre arenaer der ikke barnevernet 
er.  

I ny barnevernslov lovfestes et krav om at kommunestyret selv skal vedta en plan for kommunens 
arbeid for å forebygge omsorgssvikt og atferdsproblemer.  

Dette vil være et viktig verktøy for å sikre forpliktelse til og systematisk innsats for å legge til rette for 
helhetlige tjenester til barn og unge. Departementet foreslår at planen skal inneholde en beskrivelse 
av overordnede mål og strategier for det helhetlige tjenestetilbudet, hvordan ansvaret skal fordeles 
mellom etatene, hvordan oppgaveløsningen skal organiseres og hvordan ulike etater skal 
samarbeide.  

I den nye barnevernloven framkommer det at det er behov for tydeligere grenser mellom 
barnevernstjenestens og andre tjenesters ansvar når et barn har behov for tiltak fra flere instanser. 
Barnevernstjenesten må ha kompetanse, kapasitet og ressurser til å ivareta sine kjerneoppgaver.  
Det er en risiko for at barnevernstjenesten får ansvaret for barn og unge som har behov for annen 
hjelp enn det barnevernstjenesten har kompetanse eller kapasitet til å tilby (for eksempel psykiatri, 
levekårsutfordringer og skolevegring). 

Tydeligere rammer kan bidra til å ansvarliggjøre både barnevernet og andre tjenester som skal for å 
hjelpe utsatte barn og unge.  

Hvis vi i Lillehammer kommune lykkes med å jobbe godt forebyggende og sette inn riktig tiltak til rett 
tid, vil det kunne ha stor betydning både for det enkelte barn og den enkelte familie, det vil kunne 
medvirke til å få kostnadene ned i barnevernet samtidig som det også samfunnsøkonomisk vil være 
gunstig. 

 

6 Utfordringsbildet 
Barneverntjenesten i Lillehammer har i likhet med de fleste andre barneverntjenesten opplevd en 
voldsom vekst i saksmengden de siste åra. I 2004 mottok barneverntjenesten 84 
bekymringsmeldinger. 10 år senere – i 2014 – var tallet steget til 308. Dette har medført at 
arbeidsmengden har økt betraktelig, og ressurstilførselen har ikke økt tilsvarende raskt. Hvert år 
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kommer det flere saker inn enn det barneverntjenesten klarer å avslutte. Som følge av dette har det i 
flere år vært en utfordring å sikre at alle barn og familier er fulgt godt opp. Fortsatt er det en stor 
utfordring at arbeidsmengden er for stor, og mange ansatte opplever at de har et for stort 
arbeidspress. Det er et kontinuerlig arbeid å få arbeidsmengden til å være mer i samsvar med 
tilgjengelige ressurser.  

En annen stor utfordring for barneverntjenesten er sårbarheten for fravær. Barnevernet er strengt 
lovregulert med tanke på frister og oppfølging av saker, og har for eksempel ikke anledning til å 
opprette ventelister. Dette skaper store utfordringer ved sykefravær. Fravær og vakanser har derfor 
lett for å føre til stor slitasje på de gjenværende medarbeiderne, som allerede har en stor 
arbeidsbelastning. I en slik situasjon blir det også økt risiko for at enkelte saker ikke blir fulgt opp like 
godt som de burde.  

En tredje stor utfordring for barneverntjenesten er mangelen på fosterhjem. Det er Bufetat som har 
hovedansvaret for å skaffe fosterhjem. På landsbasis er det flere hundre barn som venter på 
fosterhjem, og dette rammer også barn i Lillehammer. Dette er et alvorlig problem da det medfører 
at barn med behov for forutsigbarhet og stabilitet ofte blir boende lenge i midlertidige tiltak. 
Mangelen på fosterhjem medfører også at barneverntjenesten av og til må plassere barn i fosterhjem 
som ikke er godt nok rustet for oppgaven. Det igjen medfører økt risiko for brudd i fosterhjemmet, 
med den konsekvens at barnet må flytte.  

Å skaffe god hjelp til barn og unge med psykiske helsevansker er en fjerde utfordring. Mange av 
barna og ungdommene som barneverntjenesten kommer i kontakt med har også behov for psykisk 
helsehjelp. Barne- og ungdomspsykiatrien har de siste årene strammet inn på hvem som skal få 
behandling i spesialisthelsetjenesten, og det er forventet at mange av disse barna skal få nødvendig 
psykisk helsehjelp i kommunen, uten av kommunen nødvendigvis har et slikt tilbud.  Derfor blir 
barneverntjenesten ofte sittende med disse sakene, selv om den nødvendige kompetansen ikke 
ligger i barnevernet. Der er det «et hull» i hjelpeapparatet i kommunen som bør tettes. Det er startet 
et arbeid i sektoren med tanke på å få tydeligere grenser for hva som skal inn i barnevernet og hva 
slags tilbud/tiltak som skal ligge utenfor barnevernet. Arbeidet fortsetter i 2021. 

  

7 Innsatsområder og tiltak 
Utvikling av medarbeiderskap, arbeidsmetoder og prosesser 
Som tidligere nevnt, er det en utfordring for barneverntjenesten at saksmengden stadig øker. Med 
bakgrunn i dette har det gjennom 2020 vært gjennomført et prosjekt med tanke på å få 
saksmengden ned. Utfordringen er å fatte treffsikre vedtak som tjenesten har kapasitet/kompetanse 
til å gjennomføre på en god måte, å komme raskt i gang med tiltak, å avslutte tiltakene innen rimelig 
tid for å få kapasitet til nye saker, å sikre god oppfølging av alle saker, samt å sikre at de alvorligste 
sakene også er de sakene som blir tettest fulgt opp. For å lykkes med dette er vi avhengig av at det 
finnes tilstrekkelig tilgjengelige tiltak også utenfor barneverntjenesten.  

Barneverntjenesten utarbeider hvert år en handlingsplan med noen hovedsatsingsområder med sikte 
på å utvikle kvaliteten i tjenesten i tråd med de gjeldende retningslinjer for barnevernet. Tidligere har 
bl.a. Brukermedvirkning og barnets stemme vært et satsingsområde. I 2019 og 2020 var det 
Traumebasert omsorg som hadde hovedfokus. Det er et kompetansehevingstiltak i regi av RBup som 
har som målsetting å styrke forståelsen av hvordan barneverntjenesten kan jobbe med barn med 
traumer.  
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I 2020 var Ettervern et nytt hovedsatsingsområde. Ettervern er tiltak for ungdom over 18 år som 
tidligere har hatt tiltak fra barnevernet. Målsettingen er at ungdom skal oppleve god overgang til et 
selvstendig voksenliv ved hjelp av et godt samarbeid med bl.a. barneverntjenesten. Her har vi hatt et 
tett samarbeid med NAV om utvikling av tilbudet til målgruppa.  

I tillegg har vi en rekke utviklingsprosjekter i samarbeid med SOS-Barnebyer beskrevet nedenfor. 

 

7.1 Samarbeid med SOS-Barnebyer 
Lillehammer kommune og barneverntjenesten har de siste åra etablert et utstrakt samarbeid med 
SOS-Barnebyer på flere plan. 

Partnerskap:  
Lillehammer kommune og SOS-Barnebyer har et gjensidig, genuint ønske å forbedre situasjonen for 
utsatte barn. Derfor har vi inngått en partnerskapsavtale der vi sammen skal identifisere 
forbedringsmuligheter, lete etter effektive tiltak, om nødvendig innovere nye løsninger, og prøve ut 
virkemidler som sikrer utsatte barn i Lillehammer den omsorgen og støtten de har behov for og krav 
på.  

Vår felles ambisjon er at ingen barn i Lillehammer skal mangle omsorg fra voksne, trygghet og 
stabilitet. Ingen barn skal falle utenfor, mangle nettverk og venner. Alle barn skal føle seg inkludert. 
Inkludering og mestring skal dyrkes fram som metode for å involvere alle barn og unge – slik at alle 
får en god oppvekst. 

Familiepartner  
Familiepartneren støtter familien i deres små og store utfordringer. Familiepartneren bygger tillit og 
tar med seg et helhetlig bilde av situasjonen inn i møter med andre hjelpetiltak og instanser som er 
rundt familien. 

Argumentene er overveldende for å investere i større satsing på forebyggende tiltak for familier som 
sliter. Det er avgjørende for barna, det er bra for kommuneøkonomien og det er lønnsomt for 
samfunnet også på lang sikt. 

En familiepartner vil gjøre mest nytte for familier med sammensatte problemer, og hvor mange 
instanser er involvert. Disse familiene vil kunne ha nytte av en familiepartner om kan se og vurdere 
hele livssituasjonen for familien, og som kan bidra til bedre koordinering og tverrfaglig samarbeid 
mellom de ulike instansene. 

«Sammen»:  
Lillehammer Kommune var en av tre pilotkommuner som utviklet dette prosjektet, høst/vinter 
2016/2017. «Sammen» skal bidra til at ungdom som har flyktet alene til Norge får mulighet til å bli 
kjent med norsk ungdom for å kunne knytte vennskap og bygge relasjoner. Likeverdighet er en helt 
avgjørende faktor for å kunne lykkes. Det er gjennomført flere grupper i Lillehammer.  

Nordisk ministerråd har pekt på dette prosjektet som en av de som gir «best praksis» 

«Under samme tak»: 
«Under samme tak» er et prosjekt som har som målsetting å ikke splitte søsken som ikke lenger kan 
bo hjemme. "Under samme tak" går ut på at kommunen stiller med et hus som er stort nok for 
søsknene og fosterforeldrene. På denne måten får barna bo sammen og kan etablere sitt hjem i 
fellesskap med fosterforeldrene. Lillehammer kommune stiller med et solid støtteapparat rundt 
søsken og fosterforeldre, for å bidra til at samhandlingen går bra. Dersom det av en eller annen 
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grunn ikke fungerer godt nok mellom søskenflokken og fosterforeldre, er det fosterforeldrene som 
må flytte ut. Barna blir boende i huset og vil få nye fosterforeldre. Dermed kan barna fortsatt få bo 
sammen og gå i samme barnehage og på samme skole samt opprettholde kontakten med 
nærmiljøet.  

Hus og støtteapparat er på plass, men rekruttering av fosterforeldre har vist seg å være en stor 
utfordring som fortsatt ikke er løst. Prosjektets fremtid er derfor usikker.  

 


