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BARNEVERNTJENESTEN

Bodø, Gildeskål, Hamarøy, Steigen, Røst og Værøy og snart også Rødøy



Organisering av barneverntjenesten

Barnevernleder

Nestleder(e)

Stab 8,5 stillinger / 2,8 ekst.finans.

4,5 merkantile (1,5 samarb.kommunene)

1 systemansvarlig (1/3 samarb.kommunene)

3 rådgivende jurister (1 samarb.kommunene) 

Ressursteamet 11 stillinger/4 ekst.fin.
• Foreldreveiledning 

• Oppfølging Bodø Kommunes beredskapshjem

• Læringsnettverk 

• Prosjekt spesialisert veiledning fosterhjem 

• Prosjekt minoritetsfamilier 

• SkoleLOS

Bo & nærmiljøtiltak 6 stillinger + 1,5
• Foyer

• Due (der ungdom er)

• EMF 1,5 st ekst.finans. ut året

Seksjon Mottak / vakt 10 stillinger
• Interkommunal Akutthåndtering 24/7

• Familie og nettverksarbeid

• Råd og veiledning til publikum

Avd. Steigen 4 stillinger

Avd. Røst og Værøy 2 stillinger

Avd. Bodø 43 stillinger
• Barneseksjonen

• Ungdomsseksjonen

• Omsorgsseksjonen

• EMF

Avd. Gildeskål 2 snart 3 stillinger

Avd. Hamarøy 6 stillinger

Fra 2021 Avd. Rødøy 2 stillinger



Utvikling og tall for barneverntjenesten 

VELDIG KORT OPPSUMMERT året så langt: 

• Færre aktive barn totalt i perioden

• I løpet av året: gjennomstrømningen har sunket = en opphopning aktive 

barn i BV.

• Sykefraværet sunket fra ca.13% i begynnelsen av året til ca.10% nå.

• Krevende situasjon på Barneseksjonen og Ungdomsseksjonen pga

mengden aktive saker. 

Mange uten saksbehandler (barnevernkonsulent).
Hva skjedde?   

- Betydelig flere bekymringsmeldinger etter korona og særlig siste halvår og i sommerferien

- etterslep undersøkelser, ikke flere undersøkelser, men mer «omstendelige» undersøkelser

- Betydelig økning alvorlige saker = ekstra krav til forsvarlighet = ressurskrevende

- Koronabegrunnede utsettelser 

- Økning av barn med tiltak i hjemmet   

- Tiltak som varer lengre 



Parallelt med daglig drift stort fokus framover
Nye krav og mer omfattende arbeidsoppgaver pga EMD (Den 

europeiske menneskerettighetsdomstol) og BARNEVERNREFORMEN 

(en oppvekstreform egentlig)

tjenesteutvikling 

tiltaksutvikling

PR NÅ HAR VI I BARNEVERNET FOKUS PÅ

 Nettverksarbeid

 Mer systematikk i det tverrfaglig samarbeidet – i første omgang ift Barne- og familieenheten

 Prosjekter som skal bidra ift barnevernreformen 

 Tiltaksutvikling 

 Hvordan løse ressursutfordringene ift mer omfattende arbeidsoppgaver

OG ØNSKER AT BODØ KOMMUNE SKAL HA FOKUS PÅ 

 De statlige krav som ligger i barnevernreformen til kommunene om å øke det generelle 

forebyggende arbeidet for alle aldersgrupper forebygge omsorgssvikt og negativ utvikling 
(at det blir barnevern av utfordringene i hjemmene)



Hva handler det om?

Barnevernreformen En 

oppvekstreform
• Kommunene får mer ansvar og frihet ift

økonomi og tiltak, samtidig lovet økning i 

rammetilskudd – størrelse uviss.

• Barnevernsreformen skal gi mer ansvar til 

kommunene på 

barnevernsområdet, og styrke 

kommunenes forebyggende arbeid og 

tidlig innsats.

• Målet er at endringer i barnevernet skal 

bidra til at flere utsatte barn og familier 

får den hjelpen de trenger på et tidlig 

tidspunkt = > økt generell forebygging .

EMD-dommene påvirker barnevernet og 

rettsapparatet gjennom ett annet syn på familie og på 

varighet ift plassering:

• EMD: Biologisk familie viktigst = retten til familieliv = det 

viktigste = gjenforening om mulig. 

• Norge før: fosterfamilie = retten til familieliv ivaretas, 

trygghet og forutsigbarhet viktigst.

• NB: Terskelen for plassering er ikke hevet. Avveining av 

hensyn barnets beste vs familiens enhet: barnet beste av 

særlig betydning.

• EMD: Plassering utenfor foreldrenes hjem – mål om 

gjenforening = det skal arbeides aktivt for tilbakeføring, og 

båndet mellom foreldre og barn skal styrkes og utvikles 

under plasseringen. Norge før: enig, men lov å gi seg når 

fornuften tilsier det.

• Bodø BV i Høyesterett nylig: medhold på alle 

punkter. MEN på tross av overveldende sannsynlighet for 

varig plassering (mor utviklingshemmet, barnet aldri bodd med mor, 

barnet har sin tilknytning i fosterhjemmet): gjenforenings-prinsippet 

ikke fraveket.



EMD og BARNEVERNREFORMEN
EN NEGATIV SYNERGIEFFEKT I FORHOLD TIL ARBEIDSMENGDE OG KOSTNADER  

KONSEKVENSER I PRAKSIS 

• REFUSJON FOSTERHJEM BLIR BORTE = Vi må betale de reelle kostnadene selv + Kommunene må overta de 

statlige familiehjemmene (kostbare)

• Men staten beholder MST og særskilte oppgaver som foreldre/barn institusjon og institusjoner for rus og alvorlig 

kriminalitet. Men ØKTE EGENANDELER INSTITUSJON, størrelse uviss.

• FORVENTNING TIL KOMMUNENE OM Å BRUKE MER RESSURSER PÅ GENERELL FOREBYGGING AV 

OMSORGSSVIKT OG SKJEVUTIKLING (Forebygge at det blir barnevern)

• FORVENTNING OM AT KOMMUNEN SKAL UTVIKLE TILTAK SELV (BV + BV og samarbeidsinstanser)

• STØRRE KRAV TIL BARNEVERNET OG KOMMUNALE STØTTETJENESTER                mer aktivitet

 Veiledning til fosterhjem (Barnevernreformen)

 Veiledning og støttetiltak til foreldre i alle deler av prosessen: Før plassering (forebygge plassering), 

mens det arbeides for gjenforening og etter tilbakeføring             BV kan ikke makte omfanget alene, andre 

kommunale tjenester må bidra (Barnevernreformen + EMD)

 Mer tid og ressurser til samvær (bånd skal styrkes og utvikles med tanke på tilbakeføring) - STOR 

ØKNING, skjer allerede nå (EMD)

 Kommunen skal forebygge institusjonsplassering (må forebygge pga høy pris) = stanse eller forebygge 

ytterligere negativ utvikling ift rus og kriminalitet / atferd hos den enkelte konkrete ungdom           mer arbeid 

direkte inn i familien           BV alene ikke tilstrekkelig: mange kommunale tjenester for barn og unge som må 

bidra her (Barnevernreformen)



KONKRETE BARNEVERNTALL 
NB: 

Våre tall-kilder summerer ikke på samme måte og oppgir derfor ulike antall på samme 

fenomen.

Kilder i fagprogrammet Familia: 
• SSB

• Halvårsrapport

• Oslostatistikk

• Meldingsbildet

• Klientliste søk 

• Nøkkeltall (dagens tall).

+ Styrhuset – som henter sine tall fra fagprogrammet Familia. 

Ingen oppgir samme tall. 

Vi har valgt tall ut fra hvordan de henger sammen med andre tall, og sannsynlighet, samt beregning ut 

fra hvordan vi kjenner situasjonen i tjenesten. Også med tanke på at modulene SSB og 

Halvårsrapport Fylkesmannen leverer tall til offentligheten.

Dette til info.



TALL året til nå vs 2019

Nedgang i totalen aktive barn i perioden
• Stort etterslep fra 2018 inn i 2019 (133), langt lavere etterslep fra 2019 inn i 2020 (95)

• Perioden 1/1-17/11:  963 i 2019, mot 836 samme periode i 2020

MEN selv om færre antall barn totalt: lengre «innetid» i BV
 Saktere gjennomstrømning fra juni – flest meldinger siste halvår

 Flere US parallelt med mange vakante stillinger

 Flere tiltak i hjemmet + Forsvarlighetsprinsippet, ikke avslutte tiltak for tidlig

 I gang setting prosjekter ifm barnevernreformen

 Sykemeldinger: tar tid å få inn vikar + vanskelig å rekruttere erfarne barnevernsarbeidere og vi 

konkurrerer med privat institusjon samt buf-etat + opplæring tar tid.

 Koronaeffekt; utsettelser

Akkurat nå 580 aktive barn *Klientliste søk, alle typer status. 

Samme dato i fjor: 434



• Økning: 524 (*SSB)(*Halvårsrapp FM sier 443) hele 2019, 663 (*Halvårsrapp Fylkesmannen) til nå i 2020

• September 100 meldinger

Bekymringsmeldinger



GRUNNLAG FOR MELDING
 Vold økt med ca 25 %.

 Seksuelle overgrep økt fra 14 til 25 barn

 Forhold ved foreldrene, økning ca 30% 

 Forhold ved barnet, økning på ca 50% - Ungdomsseksjonen har hatt en økning av porteføljen på ca 50 

ungdommer ift tidligere tider. 50 ungdommer = jobb til 3,6 stillinger.

 Økning i meldinger på ufødte, 4 i 2019, 12 til nå i 2020. 

(Politi og andre BV i hovedsak som melder på gravide rusavhengige)



Hvem melder
• Økning i meldinger fra nesten alle, men særlig fra barnehagene. 

Barnehagene har fått opplæring i Stine Sofie Stiftelsen barnehagepakke 

– om voldsutsatte barn og blant annet bekymringsmelding til BV



Henlagte meldinger så langt i år: 264
Blant annet fordi

• Gjengslåssing ungdommer, foreldre har tatt tak.

• Vidløftige sjåfører i 13 årsalderen, foreldre  i varetar. Går til konfliktrådet, blir fulgt opp 

av politiet.

• Ungdommer på «videvanke» ift rus, som foreldre ivaretar i tide.

• Konflikt skilte foreldre-saker som ikke hører inn under BV – mange meldinger på 

samme de samme barna.

• Nylig avsluttede saker vi kjenner godt til, og vi vet det ikke er tilstrekkelig grunnlag for 

tiltak. 

• BV blitt enda bedre på å få utdypet meldinger slik at vi lettere finner ut hvilke saker 

som bør henlegges (fks melding fra politiet på  ungdom, foreldre som ivaretar), saker 

som eventuelt kan vise til andre hjelpetjenester i kommunen.

• Kanskje grunnlag for bekymring, men ikke tilstrekkelig iht barnevernloven.



Undersøkelser – økning us nye barn

2019

359 nye *Oslostatistikk 

2020

399 nye barn *Oslostatistikk *(Styrhuset sier 409 barn)

+ etterslep 133 fra 2018

482 us totalt jobbet med

Uferdige pr 17.11: 70

+ etterslep 81 fra 2019

484 us totalt jobbet med så langt i år

Uferdige pr 17.11: 123, over frist 10.

1 av 5 barn blir slått, kløpet eller lugget 
En artikkel i Folkehelserapporten publisert 25.06.2019 på FHI.no:

Færre barn enn tidligere opplever fysisk vold i oppveksten, men fortsatt 

blir 1 av 5 barn lugget, kløpet, ristet eller slått med flat hånd. Om lag 1 av 

20 barn opplever alvorlig vold. Blant jenter rapporterer 10-20 prosent om 

seksuelle overgrep. (Bodø har ca 13000 barn under 18 år, ca 5700 

under 10 år. Iht denne rapporten betyr det at 2400 barn utsettes for vold i 

Bodø. 650 barn opplever alvorlig vold. Dessverre er det bare ett 

mindretall av disse som får hjelp.) I tillegg kommer det at 1 av 8 utsettes 

for psykisk vold (Stine Sofie stiftelse) NB Fysisk vold medfører både 

fysisk og psykisk smerte.



TILTAK I BARNEVERNET
2019 til 17.11 / d.d. 2020 til 17.11 / d.d.

I hjemmet 301 / 155 292 / 198

Utenfor hjemmet 185 / 154 176 / 160

Institusjon 22 / 15 18 / 12

Akuttplasseringer 20 / 1
*2 store barnefamilier inkludert 

13 / 3

Begrunnelse for tiltak

• Barnet utsatt for fysisk vold 85 + psykisk vold 81+ vold i hjemmet 87 + høy grad av 

konflikt i hjemmet 88 + Barn utsatt for seksuelle overgrep 25 

• Foreldrenes manglende foreldreferdigheter: 211 + vanskjøtsel 40

• Foreldrenes rusmisbruk: 118

• Barnets atferd /kriminalitet: 120 + barnets rusmisbruk 41



Hva konkret gjøres – TILTAK I HJEMMET, blant annet:

Endringstiltak viktigst – å hjelpe foreldrene å endre foreldreatferd 

(ventetid, kapasitetsutfordringer hos alle tjenester som tilbyr foreldreveiledning, behovet er stort)

 Barneverntiltak v/ Ressursteamet  (61 familier så langt i år, alvorlige saker)

 Barneverntiltak v / Miljøterapeut i hjemmet (4 familier i år, flere har behov, men vi mangler ressurser)

 Barneverntiltak eller henvisning v/Familiesentrene / kommunepsykologene / andre foreldreveiledere i kommunen 

 Barneverntiltak eller henvisning til kurs i regi av BFE (Stopp voldsarven, Tuning into kids, COS, etter hvert også 

ICDP, mm)

 MST (statlig)

 Foreldre-barn-institusjon (mest for de minste) (samme pris som andre institusjoner)

Støttetiltak / kompenserende tiltak

 Besøkshjem

 Støttekontakt / fritidskontakt

 Barnehage / SFO

 Fritidsaktiviteter

Kontrolltiltak i hjemmet: 

 Anmeldte og uanmeldte tiltak i hjemmet

 Anmeldte og uanmeldte rusprøver



Hva konkret gjøres – TILTAK UTENFOR HJEMMET

• Fosterhjem

– akkurat nå 85 barn, her under også statlige familiehjem der begge 

fosterforeldrene er frikjøpt pga barnets behov 

– Frivillig plasserte, 11 barn pr dd

– Beredskapshjem, 3 barn pr dd

• Botiltak 9 ungdommer pr dd

• Ulike ettervernstiltak til ungdommer mellom 18 og 23 år 
(har bodd eller bor i fosterhjem), pr dd 59 ungdommer. 

(NB: Retten til ettervern økes til 25 år fra og med 1. januar 2022.)

• Bo & nærmiljøtiltakene DUE og Foyer (ungdom lære å stå på egne ben)

- 29 ungdommer i løpet av året til nå, 17 pr dags dato.

Bodø BV: ca 36% er 

plassert i familie / 

nært nettverk



For de som vil vite mer om barnevern 

generelt
• Landsforeningen for barnevernsbarn https://barnevernsbarna.no/

• Forandringsfabrikken.no https://www.forandringsfabrikken.no/

• Om barnevernreformen, Bufdir.no https://bufdir.no/barnevernsreformen

• Om EMD og dommene som omhandler barnevern: 
https://bufdir.no/Barnevern/Barnevernet_i_den_europeiske_menneskerettsdomstolen/

• Norsk barnevernsamband https://www.barnevernsambandet.no/

• Organisasjonen for barnevernsforeldre http://barnevernsforeldrene.no/

https://barnevernsbarna.no/
https://www.forandringsfabrikken.no/
https://bufdir.no/barnevernsreformen
https://bufdir.no/Barnevern/Barnevernet_i_den_europeiske_menneskerettsdomstolen/
https://www.barnevernsambandet.no/
http://barnevernsforeldrene.no/

