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Forord

Denne rapporten er utarbeidet av Agenda Kaupang for Gjøvikregionen Anskaffelser. Gjøvikregionen ønsket bistand til gjennomgang 
av barneverntjenesten i Vestre og Østre Toten kommuner. 

Formålet med anskaffelsen er å øke ressursutnyttelsen og å bedre leveransen av barneverntjenester, i tråd med gjeldende normer 
og standarder. Primærkontakt for Agenda Kaupang har vært barnevernleder Hanne Helgeland og barnevernleder Åse Bjorbækmo 
samt styringsgruppen for gjennomgangen, under ledelse av helsesjef i Vestre Toten kommune, Bjørnar Eidsvik.

Prosjektet har omhandlet seks temaer: organisering og arbeidsmetoder, kultur og holdninger, samarbeid med andre tjenester i 
kommunen, økonomiske innsparinger, muligheter og utfordringer i forbindelse med barnevernreformen samt mulige effekter av et ev.
samarbeid mellom kommunene.

Kartleggingen ble gjennomført i august og september 2019. Det var på det tidspunktet allerede satt i gang et målrettet 
utviklingsarbeid i tjenesten. Vår gjennomgang beskriver situasjonen per august/september 2019, og endringer etter dette vil ikke
fremgå. Det er viktig at rapporten leses i sin helhet, slik at enkeltfunn ikke tas ut av sin sammenheng.

Gjennom prosjektperioden har Agenda Kaupang hatt dialog og jevnlige møter med barnevernlederne, tillitsvalgte samt andre 
interessenter. Konklusjonene og anbefalingene i denne rapporten er Agenda Kaupangs egne.

Fra Agenda Kaupangs side er arbeidet utført av Kjersti Hatlevoll (prosjektleder), Hege Askestad (kvalitetssikrer), Elisabeth Stensrud 
og Astrid Nesland.

Agenda Kaupang har møtt engasjerte og dyktige fagfolk i arbeidet, og vil gjerne takke Gjøvikregionen Anskaffelser og 
barneverntjenestene i Vestre Toten kommune for et givende oppdrag og et konstruktivt samarbeid i prosjektperioden.

Oslo, 13. november 2019

4



5

0.0 Sammendrag Sammendrag

Gjennomgang av barneverntjenesten - Agenda Kaupang 2019

Agenda Kaupang har fått i oppdrag å foreta en gjennomgang av barneverntjenesten i Vestre Toten kommune. Kommunen har bedt oss om å se på seks problemstillinger:

1. vurdere om behov for, og ev. veilede barnevernet i andre metoder og annen organisering med bakgrunn i de utfordringene kommunen har identifisert

2. vurdere hvordan holdninger og kultur påvirker barnevernets vurderinger og beslutninger

3. vurdere hvordan barnevernet og kommunens øvrige tjenester møter de utfordringene som løftes frem gjennom meldinger til barnevernet

4. peke på mulige økonomiske besparelser ved f.eks. endret arbeidspraksis m.m.

5. peke på muligheter og utfordringer tjenesten kan stå overfor knyttet til den kommende barnevernreformen, og hvordan dette kan løses – alene eller ev. sammen 

med andre kommuner

6. vurdere om samarbeid mellom Vestre og Østre Toten kommuner rundt tjenester/tiltak/tjenesteutvikling kan ha en positiv effekt på økonomi eller kvalitet

For å belyse problemstillingene har vi gjennomført dokumentstudier og økonomiske analyser. Det er gjennomført en spørreundersøkelse blant alle ansatte i barneverntjenesten. 

Videre har vi gjennomført intervjuer med ledere, tillitsvalgte og verneombud, og det er gjennomført fokusgruppeintervjuer med ansatte i tjenesten og med representanter for de 

samarbeidende tjenestene i kommunen.

Barneverntjenesten i Vestre Toten kommune har hatt et høyt kostnadsnivå over tid, og nivået ligger vesentlig høyere enn i kommuner det er naturlig å sammenligne seg med. I 

2018 var det et merforbruk mot budsjett på over 11 millioner kroner. Flere kvalitetsindikatorer har hatt en negativ utvikling i perioden 2016–2018.

Vestre Toten kommune har, sammenlignet med andre kommuner, god dekning av fagutdannet personale, og det er et mindre antall saker som behandles per saksbehandler enn 

snittet for tilsvarende kommuner. Ressurssituasjonen synes dermed å være gunstig, uten at det har gjenspeilet seg i økt kvalitet. Dersom Vestre Toten kommune drifter 

barneverntjenesten og utfører den samlede innsatsen mot kommunens barn og unge på samme nivå som snittet i KOSTRA-gruppe 7, finnes det et betydelig potensial for 

kostnadsreduksjoner.

Gjennomgangen av tjenesten tyder på at ledelse og styring av barneverntjenesten har vært mangelfull over tid. Ny leder er ansatt fra juni 2019, og et positivt utviklingsarbeid i 

tjenesten er allerede satt i gang.

Kommunen har det overordnede ansvaret for å sikre at barn og unge får en trygg og god oppvekst. Våre analyser tyder på at det helhetlige, forebyggende arbeidet rettet mot 

kommunens barn og unge bør samordnes og koordineres på en bedre måte. Rolleforståelse, kommunikasjon og samarbeid mellom de ulike instansene oppgis å være 

mangelfull, både sett fra de samarbeidende tjenestenes side og fra barneverntjenesten. Det synes å være et betydelig potensial i å styrke det forebyggende arbeidet i 

kommunen, ved å arbeide med samhandling, koordinering og kommunikasjon mellom de ulike aktørene med ansvar for barn og unge. 

Agenda Kaupang kommer i rapporten med anbefalinger for det videre arbeidet i Vestre Toten kommune.



1. Bakgrunn
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Barnevernloven

► Det er lov om barneverntjenester (barnevernloven) som setter rammene 
for hva barnevernet skal være, og hvilket ansvar de ulike offentlige 
instansene har. Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge 
som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får 
nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, og å bidra til at barn og unge får 
trygge oppvekstvilkår. Barnevernet gir hjelp til barn og unge inntil de 
fyller 23 år, men etter fylte 18 år gis hjelpen som frivillige tiltak. 

► Forslag om ny barnevernlov er på høring

► Oppgavene til det kommunale barnevernet inkluderer: 

• Vurdering av bekymringsmeldinger, undersøkelse, iverksetting og 
evaluering av eventuelle tiltak. Disse tiltakene kan variere i type og 
alvorlighetsgrad – fra råd og veiledning til foreldre, til omsorgs-
overtagelse og plassering av barnet i f.eks. institusjon eller 
fosterhjem 

• Akutt barnevernvakt 

• Forebyggende arbeid / lavterskelarbeid

• Bosetting og oppfølging av enslige mindreårige flyktninger 

Om barneverntjenesten1.1
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Nasjonale nøkkeltall*

► En barnevernsak starter som oftest med en melding til barnevernet. 

▪ Meldinger til barnevernet ble redusert med nesten 3 prosent i 2018 sammenliknet med 
2017. 

▪ De fleste meldingene kommer fra barneverntjenesten, politi og skole.

▪ Av meldingene barnevernet fikk i 2018, ble det i 99 prosent av sakene konkludert innen 

fristen på 7 dager.

▪ Ca. 17 prosent av meldingene både i 2017 og 2018 ble henlagt. 

► Andel barn og unge med undersøkelse har holdt seg stabilt de siste årene (0–17 år).

► I 2018 var det rundt 55 000 barn og unge som mottok tiltak fra de kommunale 
barneverntjenestene. Andelen har gått noe ned siste året (3,8 prosent).

▪ Hovedvekten av tiltakene er ulike hjelpetiltak (styrke foreldreevne, barns utvikling mv.).

▪ Ca. 10 000 barn og unge mottok ulike omsorgstiltak (0,7 prosent).

▪ Ved utgangen av 2018 var det nesten 500 færre barn og unge som fikk plasseringstiltak 

fra barnevernet, sammenliknet med året før.

▪ Stadig flere over 18 får tiltak i regi av barnevernet. 

Om barneverntjenesten1.1

* Viser til snittet for landet

Kilde: SSB 
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Kvalitetsmål i barnevernet 

1. Barn og familier skal få hjelp som 
virker 

2. Barn og familier skal møte trygge 
og sikre tjenester 

3. Barn og familier skal bli involvert og 
ha innflytelse 

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

5. Barnevernets ressurser skal 
utnyttes godt 

6. Barnevernet skal sørge for 
likeverdige tjenester 

1.1

Kilde: Barnevernsreformen 

(https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-73-l-

20162017/id2546056/sec3)

Om barneverntjenesten

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-73-l-20162017/id2546056/sec3


Barnevernreformen

► Barnevernreformen medfører nye forventninger og muligheter for fremtidens barnevern. 
Kommunene gis et større ansvar, og handlingsrom til å ivareta innbyggernes behov. 
Barnevernreformen er ment å styrke kommunenes ansvar for barnevernet, samtidig som 
oppgavene til det statlige barnevernet skal tydeliggjøres.

► Reformen er bygget rundt fire hovedtema: tidlig innsats, familiestøtte og hjelp der barnet bor, 
kompetanse og ledelse. Blant lovendringene vises det til at kommunene gis fullt økonomisk 
ansvar for ordinære fosterhjem, at kommunenes ansvar for oppfølging av fosterhjem presiseres, 
samt at kommunenes plikt til å søke etter fosterhjem i barnets familie og nære nettverk lovfestes 
(Prop. 73 L, 2016–2017). 

► Forslag til ny barnevernlov tydeliggjør også at barneverntjenestens ansvar for å gi hjelp er 
avgrenset til barnets omsorgssituasjon eller atferd. 

► Departementet foreslår å tydeliggjøre kommunens ansvar for universell og selektiv forebygging. 
Målet er at kommunene styrker det helhetlige, forebyggende arbeidet, samtidig som 
barneverntjenestens innsats rettes mot barn og familier som trenger det mest.

► Et godt forebyggende arbeid krever at kommunen jobber systematisk med å beskrive langsiktige 
utfordringer, mål og strategier, for å sikre at barn og unge får et helhetlig tjenestetilbud og et godt 
oppvekstmiljø.

Gjennomgang av barneverntjenesten - Agenda Kaupang 2019 10
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Fra tilbudsforespørselen 

► Bakgrunn:

► Sterk økning i utgiftene til barnevernet – går ut over kommunens 
øvrige tjenesteproduksjon

► Kommunens overordnede ledelse har behov for styringsdata og 
kvalitetssikret beslutningsgrunnlag

► Fakta:

► Mange meldinger inn til barnevernet ift. innbyggertall

► Mange barn med tiltak og oppfølging ift. innbyggertall

► Mange saker som ender med plassering, både kortvarige 
plasseringer i beredskapshjem/nettverk og langvarige i 
fosterhjem

► Sterk økning i kjøp av barneverntjenester fra private 
leverandører

► Mange saker som havner i nemnd/tingrett

► Vesentlig høyere kostnadsnivå enn sammenlignbare kommuner, 
jf. KOSTRA

Oppdraget1.2
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Formålet 

Formålet med evalueringen er å øke ressursutnyttelsen og å bedre 
leveransen av barneverntjenester i tråd med gjeldende normer og 
standarder. Oppdragsgiver har bedt om bistand til

► å vurdere om behov for, og ev. veilede, barnevernet i andre metoder og 
annen organisering med bakgrunn i det ovenstående

► å vurdere hvordan holdninger og kultur påvirker barnevernets 
vurderinger og beslutninger

► å vurdere hvordan barnevernet og kommunens øvrige tjenester møter 
de utfordringene som løftes frem gjennom meldinger til barnevernet

► å peke på mulige økonomiske besparelser ved f.eks. endret 
arbeidspraksis m.m.

► å peke på muligheter og utfordringer tjenesten kan stå overfor knyttet til 
den kommende barnevernreformen, og hvordan dette kan løses, alene 
eller ev. sammen med andre kommuner

► å vurdere om samarbeid mellom Vestre og Østre Toten kommuner rundt 
tjenester/tiltak/tjenesteutvikling kan ha en positiv effekt på økonomi eller 
kvalitet

Oppdraget1.2
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Dagens organisering i Vestre Toten

► Barnevernleder rapporterer til kommunalsjef 
for Helse

► Årsverk totalt 30

► Ny leder er ansatt fra juni 2019. Ny faglig 
leder (som også fungerer som nestleder) er 
ansatt fra september 2019

► Budsjett 2018: 38 908 000 kroner

► Regnskap 2018: 50 689 000 kroner

► Budsjett 2019: 50 620 000 kroner

Dagens organisering1.3

Barnevernleder
(1)

Mottaksteam

Teamleder
(2)

Undersøkelses-
team

Teamleder
(7)

Tiltaksteam

Teamleder
(13)

Omsorgsteam

Teamleder
(5)

Nestleder/-

Fagleder
(1)

Merkantil

(1)



2. Metode for gjennomføring
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Oppstart

23.8.

Dokument-

studier

Uke 35–38

Tidsplan

Intervjuer

Uke 36 og 38

Spørre-

undersøkelse

29.9.–2.10.

Analyse

Uke 40–42

Presentasjon 

funn

21.10.

Presentasjon 

rapport

5.11.
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Faser i prosjektet2.

1. Prosjektstart

Tidsperiode: Uke 34

• Oppstartsmøte med 

styringsgruppen

2. Gjennomgang av 

dokumenter og statistikk

Tidsperiode: Uke 35–40

• Dokumentstudier, 

herunder:

• Budsjett og regnskap 

2016, 2017, 2018, 2019

• Oppdragsbrev og 

strategidokumenter

• KOSTRA-nøkkeltall for 

barneverntjenester for 

2016–2019

• Statistikk over 

sykefravær

3. Kvalitative intervjuer

Tidsperiode: Uke 38

• Individuelle intervjuer 

med ledere og 

tillitsvalgt/verneombud i 

Vestre Toten kommune (6 

personer)

• Fokusgruppeintervjuer 

med samarbeidende 

tjenester i kommunen, 

2 grupper (skole, 

barnehage, helsestasjon, 

PPT, Nav, kulturskole, 

politi, Nav flyktning, 

kommunepsykolog)

• Fokusgruppeintervjuer 

med tillitsvalgte og 

ansatte. 1 gruppe

4. Spørreundersøkelse

Tidsperiode: Uke 38–39

• Spørreundersøkelse blant 
alle ansatte i barnevern-
tjenesten.

• Svarandel: 90 prosent 
(27 av 30)

5. Sammenstilling av 
nåsituasjon

Møte med prosjektgruppen i 
begge kommuner for å avklare 
nåsituasjon. Møtene ble 
gjennomført på Skype i uke 41

6. Analyser

Analyser av det totale materialet

Møte med prosjektgruppen i 
Vestre Toten for å avklare 
resultater av analysen. Møtene 
ble gjennomført på Skype i uke 43 

7. Rapportskriving og 

konklusjoner

Tidsperiode: Uke 43–44

8. Presentasjon av rapport 

• Presentasjoner for alle ansatte, 

tillitsvalgte mfl. i Vestre Toten 

kommune

• Tidsperiode: Uke 45

Metode for gjennomføring



Gjennomgang av barneverntjenesten - Agenda Kaupang 2019 17

Agenda Kaupangs prosjektteamMetode for gjennomføring2.

Navn Rolle Kompetanseområde

Kjersti Hatlevoll Rådgiver (prosjektleder) Kommunale tjenester 

Ledelse i kommunal sektor

Ledelse i barnevern

Kvantitativ og kvalitativ analyse

Organisasjonsutvikling 

Hege Askestad Rådgiver (kvalitetssikrer, 

prosjektmedarbeider)

Kommunal sektor: helse og omsorg, psykisk helsevern/rus og 

barnevern

Organisasjonsutvikling

Effektivisering og omstillingsprosesser

Prosjektledelse og strategisk ledelse

Elisabeth Stensrud Rådgiver 

(prosjektmedarbeider)

Kommunale tjenester

Ledelse og organisasjon

Ledelse i helsesektoren

Kvantitativ og kvalitativ analyse

Organisasjonsutvikling

Endringsprosesser

Astrid O. Nesland Rådgiver 

(prosjektmedarbeider)

Kommunale tjenester

Økonomiske analyser i barneverntjenester

Økonomistyring 

Effektivisering

Organisasjonsutvikling



Hvordan 

holdninger og 

kultur påvirker 

barnevernets 

vurderinger og 

beslutninger

Behov for andre 

metoder og annen 

organisering av 

barnevernet

Muligheter og 

utfordringer knyttet 

til barnevern-

reformen

Mulig 

samarbeid 

mellom Vestre 

og Østre Toten 

kommuner 

Overordnet 

ledelse

Mulige 

økonomiske 

besparelserSamarbeid 

med øvrige 

tjenester
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Datakilder

► For å kunne si noe om ressursinnsatsen i barnevernet tar vi utgangspunkt i KOSTRA 
(KOmmune-STat-RApportering). KOSTRA er et nasjonalt informasjonssystem som gir 
styringsinformasjon om kommunal og fylkeskommunal virksomhet. KOSTRA er et 
omfattende rapporteringssystem, der kommuner og fylkeskommuner rapporterer til staten 
ved Statistisk sentralbyrå (SSB). Rapporteringen skjer elektronisk og omfatter alle 
kommunale og fylkeskommunale funksjoner og ansvarsområder. For kommuner dreier 
det seg om rapportering fra ca. 90 forskjellige funksjonsområder, f.eks. førskole, 
grunnskole, helse, pleie og omsorg, barnevern og sosialhjelp.

► Barnevernet består av disse KOSTRA-funksjonene:

▪ 244 Barneverntjenesten: saksbehandling, oppfølging av vedtak, beredskap, utgifter 
til sakkyndig bistand m.m.

▪ 251 Barn som ikke er plassert av barnevernet: hjelpetiltak til barn og familier 

▪ 252 Barn som er plassert av barnevernet: utgifter til fosterhjem, beredskapshjem 
og institusjoner. Enslige mindreårige asylsøkere som bosettes i kommunen, får også 
tjenester som om de er plassert av barnevernet. 

Kommunene vi sammenligner med, har ulikt beregnet utgiftsbehov for barnevern. Inntekts-
systemet for kommunene bruker en rekke demografiske variabler for å beregne dette. Figuren 
på neste side viser de viktigste faktorene som påvirker behov for barneverntjenester. 
Vi legger dette til grunn for den videre sammenligningen av KOSTRA-tall.

Vi benytter oss også av tilgjengelige data i SSB og Kommunebarometeret.

3.1 Tallmateriale
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► Vestre Toten kommune har et lavere behov for barneverntjenester enn 

snittet i landet.

► Behovet for barneverntjenester i Vestre Toten kommune er beregnet til å 

ligge under gjennomsnittet for landet og lavere enn KOSTRA-gruppe 7. 

Kommunegruppe 7 består av mellomstore kommuner med lave bundne 

kostnader per innbygger og lave frie disponible inntekter. (KOSTRA-gruppe 

10 vises i grafen, fordi Østre Toten kommune tilhører den gruppen).

► Vestre Toten har et lavere utgiftsbehov enn landsgjennomsnittet, som er på 

100 %. Dette skyldes lavere andel barn i befolkningen med trangt bosted, 

og lavere andel barn i lavinntektsfamilier. Kommunen har en høyere andel 

barn med enslige forsørgere, men de andre kriteriene ligger lavere.

► I grafen og på de kommende sidene, har vi tatt med to sammenlignbare 

kommuner: Stange og Vestby. Dette er kommuner som har høyere behov 

for barneverntjenester enn Vestre Toten, men som har lavere kostnader og 

som skårer bedre på flere kvalitetsindikatorer.

Utgiftsbehov barnevern3.1

Østre
Toten

Vestre
Toten

Stange Vestby
Kostragru

ppe07
Kostragru

ppe10

Barnevern (100%) 85,8 % 93,9 % 95,9 % 103,6 % 96,2 % 94,1 %

Indeks barn med einsleg for-
sørgjar (41%)

93,7 % 115,3 % 94,6 % 111,1 % 100,3 % 98,6 %

Indeks innb. 0-1 år (2%) 83,0 % 89,0 % 93,5 % 108,8 % 101,1 % 94,3 %

Indeks innb. 16-22 år (10%) 93,9 % 98,4 % 100,6 % 92,7 % 99,6 % 100,8 %

Indeks innb. 2-5 år (5%) 89,1 % 81,0 % 101,9 % 117,5 % 105,8 % 98,1 %

Indeks innb. 6-15 år (14%) 89,6 % 92,3 % 93,8 % 116,3 % 107,9 % 99,6 %

Indeks låg-inntekts-kriteriet
(25%)

67,5 % 62,0 % 96,0 % 85,6 % 79,3 % 80,3 %

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Utgiftsbehov barnevern

For å kunne sammenlikne kommuner av ulik størrelse og med 

ulike kjennetegn, korrigerer vi for delkostnadsnøklene i 

inntektssystemet. 

Delkostnadsnøklene er statistisk beregnet og viser hvor mye 

relevante kjennetegn bidrar til en kommunes utgiftsbehov. 

Tallmateriale
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Kommunebarometeret3.1

Kilde: Kommunebarometeret 2019. Kommunebarometeret er en rangering av 

norske kommuner, etter en vurdering av kvalitet og kostnadsnivå i det samlede 

tjenestespekteret basert på offentlig tilgjengelige data. Kommunene rangeres på 

grunnlag av 151 nøkkeltall og vekter vedtatt av Kommunal Rapport.

Kommunebarometeret for 2019, basert på endelige tall, viser at barnevernet i 

Vestre Toten rangeres som nr. 364 av 422 kommuner. Rangeringen i 2019 er 

svakere enn i 2018.

➢ Andelen barn i barnevernet er justert for behovet slik det er definert i kostnadsnøkkelen i 

inntektssystemet. I barometeret er det positivt at andelen er lav, men man kan også argumentere for 

at lav andel kan indikere at barnevernet ikke er nok involvert. Likevel – i utgangspunktet må det være 

positivt at barn ikke er omfattet av tiltak. I snitt er 5,6 prosent av barna omfattet av tiltak. Når vi 

korrigerer andelen av barn som er i barnevernet for behovet, er andelen i Vestre Toten på 6,8 prosent 

(landsgjennomsnittet er på 3,8 prosent).

➢ Nasjonalt har andelen saker i barnevernet som tar mer enn 3 måneder å behandle, gått litt ned også i 

fjor. I snitt overholder kommunene nå den normale saksbehandlingsfristen i lovverket i 88 prosent av 

sakene. Andelen fristbrudd er halvert på noen få år, og har aldri vært lavere. Andelen saker i Vestre 

Toten som tar mer enn 3 måneder å behandle, er under snittet.

➢ Av alle barn med barneverntiltak, er 32 prosent plassert i institusjon eller fosterhjem. Andelen har 

nasjonalt vært stabil de siste årene. I Vestre Toten er 39 prosent i fosterhjem eller institusjon. 

I barometeret regnes høy andel tiltak i hjemmet som positivt. 

➢ Målt mot antall mindreårige har bemanningen i barnevernet økt med 80 prosent i Kommune-Norge 

over de siste ti årene, og har aldri vært høyere. Bemanningen av fagpersonell i barnevernet i Vestre 

Toten er relativt høy, med 8,7 stillinger per 1 000 mindreårige. 

➢ Antall barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk er en alternativ måte å måle bemanningen på. 

I Vestre Toten er det 13,7 mot et landssnitt på 18,7 barnevernssaker per årsverk. 

➢ Få barn med barneverntiltak har en tiltaksplan. 

➢ For landet samlet har 94,6 prosent av barna under omsorg en omsorgsplan. Andelen har aldri vært 

høyere. Et mindretall av barna i kommunen som er plassert, mangler en omsorgsplan. Målt over de 

siste fire årene er det en del barn i Vestre Toten som har manglet en omsorgsplan. 

➢ Kommunene bruker mer penger på forebyggende helsetiltak for små barn, noe som i teorien kan 

redusere behovet for barneverntiltak senere. Korrigert for lønns- og prisvekst økte de gjennomsnittlige 

utgiftene til nesten 12 000 kroner per barn under 5 år. I Vestre Toten er det regnskapsført 14 263 

kroner i netto utgifter i fjor, og høyere enn snittet for landet.

➢ Kostnadene i Barnevern-Norge sto stille i fjor, målt per innbygger, etter at vi altså har korrigert for 

lønns- og prisvekst. Året før var kostnadsveksten svært høy. Kostnadene innen barnevernet i Vestre 

Toten ligger ganske høyt, målt mot resten av landet. Det siste året har utgiftene i barnevernet gått opp 

med 28 prosent, etter at vi har tatt hensyn til prisveksten.

Tallmateriale
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► Vestre Toten har høye utgifter per innbygger korrigert for behov. 

Utgiftene har i tillegg økt i perioden 2016–2018.

► Vestre Toten har høyere utgifter til barnevern enn KOSTRA-gruppe 7. 

► Vi har også tatt med to kommuner, Stange og Vestby, som er 

sammenliknbare i størrelse, og som drifter barneverntjenestene med 

høy kvalitet og lave kostnader. 

► Diagrammet viser netto utgift, altså utgift etter refusjoner, korrigert for 

forskjeller i utgiftsbehovet.

► Vestre Toten ligger svært høyt i utgiftsnivå sammenlignet med 

KOSTRA-gruppe 7. 

Netto utgifter til barnevern per innbygger, behovskorrigert3.1

Vestre Toten Kostragruppe07 Stange Vestby

2016 795 646 597 371

2017 901 730 527 410

2018 1 042 585 575 303
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Netto utgift 244 Barneverntjenester per innbygger

Tallmateriale
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► Utgifter til hjelpetiltak er økt mye i perioden 2016–2018 i Vestre 

Toten, og nivået ligger høyt sammenlignet med andre, særlig 

mellom 2017 og 2018. 

► Det vil være grunn til å sjekke om utgiftene er ført riktig iht. 

KOSTRA-veilederen når det er snakk om slike store endringer. 

Endringene kan også være et resultat av endringer i 

regnskapsføringen. Agenda Kaupang har ikke funnet slike 

forklaringer for endringer i perioden.

Utgifter til tiltak i familien3.1

Vestre Toten Kostragruppe07 Stange Vestby

2016 292 284 199 151

2017 399 321 399 96

2018 529 243 341 102

 -
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Netto utgift 251 Tiltak i familien per innbygger

KOSTRA-funksjon 251 dreier seg om utgifter til tiltak i 

familien, dvs. når barnet ikke er plassert – altså ulike 

hjelpetiltak. 

Tallmateriale
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► Vestre Toten har høyere utgifter til tiltak utenfor familien enn snittet 

for tilhørende KOSTRA-gruppe og sammenlikningskommunene.

► Vestre Toten ligger høyt i utgiftsnivå, og har hatt en økning fra 2017 

til 2018. Snittet for KOSTRA-gruppe 7 viser en motsatt tendens, da 

kommunene har hatt en nedgang i utgiftene per innbygger i 

samme periode.

3.1

Vestre Toten Kostragruppe07 Stange Vestby

2016 1 901 1 416 1 008 263

2017 1 561 1 373 955 352

2018 2 293 1 218 854 389

 -

 500

 1 000

 1 500

 2 000

 2 500

Netto utgift 252 Tiltak utenfor familien per innbygger

KOSTRA-funksjon 252 dreier seg om utgifter til tiltak 

utenfor familien, dvs. når barnet er plassert: 

omsorgstiltak. Her skal alle omsorgstiltak 

regnskapsføres, om de er frivillige eller ei.

Tallmateriale Utgifter til tiltak utenfor familien
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► 59 prosent av utgiftene i barnevernet omhandler plasseringer 

utenfor foreldrehjemmet. Vestre Toten ligger omtrent på nivå med 

KOSTRA-gruppe 7. Vi må likevel ta med at utgiftsnivået i 

utgangspunktet er høyt, og dermed vil antall kroner brukt være 

høyere.

► Kommunen har en sammenliknbar profil med KOSTRA-gruppen, 

mens Stange og Vestby, som drifter rimelige barneverntjenester, 

bruker en mindre andel til plasseringer.

► Ressursene som benyttes til tiltak utenfor familier, er store, og 

medfører at det blir mindre ressurser igjen til øvrig barneverns-

arbeid. Det er i den sammenheng også viktig å huske på at utgifter 

til tiltak utenfor hjemmet ofte er tiltak over lengre tid. Dette er 

dermed utgifter kommunen vil ha i lang tid fremover. 

Sammensetning av barneverntjenester3.1

59% 60% 49% 48%

14% 12%
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Vestre Toten Kostragruppe07 Vestby Stange

Sammensetning av barneverntjenestene

252 Plassert 251 Ikke plassert 244 Barnevernstjeneste

Diagrammet viser andel av utgiftene til de forskjellige 

delene av barnevernet. Diagrammet viser ikke kroner, 

men hvor mye av de totale utgiftene som brukes til de 

ulike delene. 

Tallmateriale
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► En barnevernsak starter ofte som en melding til barnevernet. 

Barnevernet må snarest, og innen en uke, avgjøre om det skal 

settes i gang en undersøkelse, eller om meldingen skal henlegges. 

Alle som bekymrer seg for et barns utvikling eller omsorg, kan ta 

kontakt med barneverntjenesten om dette. På landsbasis kommer 

de fleste bekymringsmeldinger fra politiet, barneverntjenesten selv 

eller skole.

► I 2018 var det 2 prosent flere barn med bekymringsmelding i 

Vestre Toten (7 prosent) enn snittet for landet. Andel barn og unge 

med bekymringsmelding er redusert med 1 prosentpoeng siste 

året. 

► I Vestre Toten har det vært en nedgang på 15 meldinger i 

fireårsperioden. 

► Det er en forholdsvis liten reduksjon, og nivået på meldinger 

nærmer seg snittet for sammenlignbare kommuner. Vi kan ikke si 

hva som er årsaken til dette.

Antall meldinger3.1

Vestre Toten

2015 293

2016 285

2017 277

2018 278
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Antall meldinger 

En barnevernsak starter som oftest med en melding til 

barnevernet. Bekymringsmeldinger kommer gjerne fra 

politi, barneverntjenesten selv eller fra skole. 

Privatpersoner, familie og andre tjenester som arbeider 

med barn og unge i en kommune, kan også sende 

melding.

Tallmateriale
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► En melding kan resultere i henleggelse, eller at det opprettes en 

undersøkelse. Sammenlignet med andre barneverntjenester går en 

forholdsvis lav andel meldinger videre til undersøkelse, mellom 50 og 60 

prosent. Tendensen viser en nedgang i perioden 2016–2018. 

► I snittet for KOSTRA-gruppe 7 går over 80 prosent av meldingene videre til 

undersøkelse i perioden 2016–2018. Sammenlignbare kommuner, som 

Stange og Vestby, ligger også på over 80 prosent. 

► Vi kan ikke si hva som er årsaken til dette. En mulig forklaring kan være at 

meldingene er av en type som er urettmessig, og som henlegges, altså en 

faglig vurdering av meldingenes alvorlighetsgrad. En annen mulig 

forklaring er manglende kapasitet i undersøkelsesfasen, slik at meldinger 

som burde gå videre til undersøkelse, ikke fanges opp.

Andel meldinger som går videre til undersøkelse3.1

Vestre Toten

2015 57,3

2016 57,9

2017 51,6

2018 52,9
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Andel meldinger som går videre til 
undersøkelse
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► Det er en svak nedgang i antall undersøkelser i Vestre Toten.

► Det er nedgang i alle aldersgrupper, men størst prosentvis nedgang blant tenåringene.

► Tallene sier ikke noe om årsaken til nedgangen. En mulig forklaring er faglige vurderinger som tilsier at det ikke er behov for 

undersøkelse. En annen mulig forklaring kan være mangel på kapasitet i tjenesten.

Antall undersøkelser3.1

2015 2016 2017 2018

Vestre Toten 0-5 år 60 55 53 59

6-12 år 86 94 77 74

13-17 år 61 60 58 37

18-22 år 7 1 5 2

Totalt 214 210 193 172

Undersøkelser i alt

Tallmateriale
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► 6,8 prosent av barna under 17 år har barneverntiltak i Vestre Toten 

i 2018. Dette tallet er korrigert for behov.

► I snitt er 5,6 prosent av barna omfattet av tiltak. Når vi korrigerer 

andelen av barn som er i barnevernet, for behovet, er andelen i 

Vestre Toten på 6,8 prosent (landsgjennomsnittet er på 3,8 

prosent). Andel barn i Vestre Toten med barneverntiltak er altså 

3 prosentpoeng høyere enn snittet for landet. 

► Den høye andelen barn med undersøkelser og/eller tiltak kan være 

positivt, hvis det er et uttrykk for at barnevernet i stor grad fanger 

opp et reelt behov. Det kan også være et uttrykk for at en for høy 

andel barn mottar tiltak uten at det er faglig grunnlag for det. På 

den annen side kan økningen være et uttrykk for at stadig flere 

barn blir utsatt for omsorgssvikt og trenger hjelp.

Barn med barneverntiltak3.1

6,76

5,89

2,3

0 2 4 6 8 10

Andel barn med
barnevernstiltak i aldersgruppen

0-17 år

Andel barn med undersøkelse i
aldersgruppen 0-17 år

Andel barn som bor utenfor
hjemmet i løpet av året i
aldersgruppen 0-17 år

Dekningsgrader i barnevernet i Vestre Toten

2018 2017 2016 2015

Barneverntiltak kan omfatte tiltak i hjemmet, tiltak utenfor 

hjemmet og forebyggende tiltak.

Tallmateriale
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► Det ser ut som om det er en nedgang i viktige indikatorer for 

kvalitet i 2018 sammenliknet med tidligere år i Vestre Toten. 

► I Vestre Toten var det i 2018 kun 2,5 % i fosterhjem som ikke fikk 

oppfølging i tråd med lovverket.

► Tilsynskravene ble bare oppfylt i rundt 23 prosent av 

fosterhjemmene i 2018.

► 24,5 prosent av undersøkelsene ble ikke gjennomført iht. lovkrav 

(fristbrudd).

► 30 prosent av barna i hjelpetiltak har tiltaksplan, men i underkant 

av 51 prosent av planene er evaluert i 2018.

► Samtidig viser data fra SSB at Vestre Toten har flere stillinger med 

fagutdanning per 1 000 innbygger 0–17 år enn snittet for landet 

(8,9 stillinger, mot 5 stillinger i landet).

Kvalitet i barnevernet3.1

97,5

23,…

76,12

3…

50,84

0 20 40 60 80 100

Barn i fosterhjem som har fått
oppfølging i tråd med lovkrav

Tilsynskrav i fosterhjem som er
oppfylt

Undersøkelsessaker uten
fristbrudd

Barn i hjelpetiltak med
tiltaksplan

Barn i hjelpetiltak med evaluert
tiltaksplan

Kvalitet i barnevernet

2018 2017 2016 2015

Kvalitetsindikatorene skal bidra til kvalitetssikring av 

utøvelsen av barnevernfaglig praksis i kommunalt 

barnevern. Kvalitetsindikatorer skal bidra til bedre 

dokumentasjon og mer enhetlig praksis i tjenestene.

Tallmateriale
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► Det er et høyt antall akuttvedtak i barnebefolkningen 0–17 år per 

1 000 barn i Vestre Toten. I 2018 var tallet på 6,7 promille.

► Andel barn i Vestre Toten med akuttvedtak per 1 000 barn har økt i 

perioden. Det er ikke tilsvarende utvikling i landet som helhet. 

Snittet for landet er 1,3 promille per 1 000 innbyggere (Kilde: 

bufdir.no).

Akuttvedtak3.1

2015 2016 2017 2018

Vestre Toten 4,9 2,3 2,7 6,7

Østre Toten 1,7 - 1,8 1,4

 -
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Andel barn med akuttvedtak 0–17 år (promille)

Akuttvedtak reguleres etter barnevernloven § 4-6 annet ledd. Dersom et barn 

er uten omsorg fordi foreldrene er syke, eller barnet er uten omsorg av andre 

grunner, skal barneverntjenesten sette i verk de hjelpetiltak som umiddelbart er 

nødvendige. Slike tiltak kan ikke opprettholdes mot foreldrenes vilje.

Er det fare for at et barn blir vesentlig skadelidende ved å forbli i hjemmet, kan 

barnevernadministrasjonens leder eller påtalemyndigheten uten samtykke fra 

foreldrene umiddelbart treffe midlertidig vedtak om å plassere barnet utenfor 

hjemmet.

Tallmateriale
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► Tiltakene i barnevernet deles inn i om barnet er plassert av 

barnevernet, eller ikke plassert av barnevernet. Når barnet 

ikke er plassert, hjemles tiltakene etter lov om 

barneverntjenester § 4-4. Barneverntjenesten skal, når 

barnet pga. forhold i hjemmet eller av andre grunner har 

særlig behov for det, sørge for å sette i verk hjelpetiltak for 

barnet og familien. Dette kan f.eks. være veiledning, 

støttekontakt, besøkshjem, barnehageplass eller avlasting. 

Et barn kan også plasseres utenfor hjemmet, som et 

hjelpetiltak. Når barnet plasseres av barnevernet, hjemles 

tiltaket etter lov om barneverntjenester § 4-12 (og § 4-8). Alle 

vedtak om å overta omsorgen for et barn og plassere det til 

oppfostring borte fra hjemmet, blir avgjort i fylkesnemnda. Et 

barn kan være under omsorg til det er 18 år.

► Tiltaksprofilene i Vestre Toten er relativt like KOSTRA-

gruppe 7. 

► Andre kommuner, som f.eks. Vestby, satser mye mer på å 

styrke foreldreferdigheter.

Tiltaksprofil3.1

Vestre Toten
Kostragruppe

7
Vestby Stange

Tiltak bolig 2% 3% 4%

Tiltak undersøkelse og
behandling fra andre tjenester

2% 2%

Tiltak
nettverksarbeid/samarbeid

med andre tjenester
15% 12% 5%

Tiltak tilsyn og kontroll 5% 2% 4% 7%

Tiltak for å styrke barnets
utvikling

34% 34% 19% 33%

Tiltak for å styrke
foreldreferdigheter

23% 25% 53% 33%

Tiltak beredskapshjem 4% 6% 4%

Tiltak fosterhjem 14% 15% 16% 18%

Tiltak institusjon 2% 2% 4%
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Sammensetning av tiltakene
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► Det er et høyt utgiftsnivå i Vestre Toten.

► Dersom Vestre Toten hadde «kopiert» utgiftsnivået til barnevern 

slik at det ble likt snittet for KOSTRA-gruppe 7, ville Vestre Toten 

brukt over 20 millioner kroner mindre.

► Snittet for KOSTRA-gruppe 7 har et lavere kostnadsnivå innenfor 

alle tre KOSTRA-funksjoner, men den største forskjellen finner vi 

på utgifter til plasseringer.

► Dersom Vestre Toten hadde «kopiert» utgiftsnivået til Vestby 

kommune, ville utgiftene blitt redusert ytterligere. 

Driftsnivå3.1

Kostragruppe 7  Vestby Stange

252 (13,5) (23,9) (18,1)

251 (3,6) (5,4) (2,4)

244 (5,7) (9,3) (5,9)
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Endret driftsnivå sammenliknet med andre
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Oppvekstvilkår

► Kommunen har et stort ansvar for å sikre at barn og unge får en trygg og 

god oppvekst.

► Gode oppvekstvilkår er viktig både med tanke på barna selv, og ut fra 

samfunnsøkonomiske hensyn. 

► Mange kommunale tjenester må samarbeide for å få til dette. Det gjelder 

barnevernet, kultur, forebyggende helse, sosialtjenesten, pedagogisk-

psykologisk tjeneste, og grunnskolen og barnehagen.

► Dette er tjenester som er organisert i ulike sektorer i kommunen, som styres 

av ulike lovverk, og som gjerne jobber med ulike metoder og arbeidsformer. 

For å kunne gjennomføre en helhetlig oppvekstpolitikk er kommunene 

avhengig av at tjenesteapparatet lykkes med å jobbe sammen på tvers av 

tradisjonelle sektorbarrierer. 

Bakgrunn3.1
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► Familien danner grunnlaget for barns livskvalitet og psykiske helse. Familieøkonomien har mye å si for barnas 

oppvekst, og er derfor noe kommunen må være spesielt opptatt av i sitt planarbeid. Andelen barn som bor med 

enslige forsørgere i Vestre Toten, er noe høyere enn snittet i landet, men andel barn som bor i trange boliger 

og andelen som bor i lavinntektshusholdninger, er lavere. 

► Med økende alder får venner og skolen stadig større betydning. Vennskap er en kilde til sosial og 

følelsesmessig støtte. Gode vennskap kan fremme god psykisk helse og livskvalitet, og beskytte mot negative 

virkninger av mobbing og utestenging. Dersom det i lokalsamfunnet er gode og rimelige fritidstilbud og 

møteplasser for barn og unge, kan dette være med på å fremme gode relasjoner mellom ungdommene og 

hindre at noen blir stående utenfor.

► Å vokse opp i et nabolag og lokalsamfunn preget av fellesskap, sosial samhandling og varierte fritidsaktiviteter 

fremmer trivsel og helse blant barn og unge. I arealplanleggingen kan kommunen legge til rette for trygge og 

aktivitetsfremmende omgivelser der barn og unge får varierte muligheter for sosialt samvær, og for å leke og 

utfolde seg sammen med andre. Resultat fra Ungdata viser at ungdommene i Vestre Toten er mindre fornøyde 

med lokalmiljøet sitt enn landet totalt, men samtidig opplever de at tilgangen på tilgjengelige treffsteder å møte 

venner på, er høyere enn snittet for landet. Andelen i aldersgruppen 15–29 år som har psykiske symptomer og 

lidelser, er noe høyere enn i landet som helhet, vurdert etter data fra fastlege og legevakt.

► Gode barnehager kan bidra til at barna mestrer skolen bedre og til utjevning av sosiale forskjeller. Særlig for 

barn fra familier med lav sosioøkonomisk status kan barnehagen ha stor betydning for språkutvikling og 

psykisk helse. KOSTRA viser at i 2018 hadde 89,8 prosent av barna i Vestre Toten et barnehagetilbud. 

► Skolen er en arena for faglig og sosial utvikling. Barn og unge har rett på et trygt og godt skolemiljø. De aller 

fleste trives på skolen, men noen mistrives og står i fare for å falle fra. Det å oppleve skolemiljøet som 

belastende eller stressende kan føre til psykiske plager og dårlige forutsetninger for læring. Ungdata viser at 

ungdommer er mer fornøyde med miljøet på ungdomsskolen enn snittet for landet. Det er litt flere som oppgir 

at de blir mobbet enn landsgjennomsnittet, men tallene er ikke signifikante. Det samme gjelder trivsel i 

10. klasse. Her er tallene marginalt lavere enn landsgjennomsnittet, men funnene er ikke signifikante.

3.1

Barn og unges helse og livskvalitet dannes i 

samspill med andre barn og voksne. Dette 

samspillet foregår i de ulike miljøene som barn og 

unge er en del av.

Tallmateriale Folkehelse
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► I de kvalitative undersøkelsene fremkommer det en antakelse i personalgruppen om 

at Vestre Toten har spesielle behov for barneverntjenester basert bl.a. på behovene i 

innvandrerfamilier. Vi har derfor hentet inn statistikk på innvandring i Vestre Toten. 

► De fleste innvandrerne til Vestre Toten er fra Polen og Litauen.

► Innvandrere utgjør 8,5 % av befolkningen, mot 14,4 % på landsbasis.

► Vestre Toten kommune bosatte i 2017 3 % flyktninger per innbygger, mot 2,1 % på 

landsbasis.

► I 2018 var 64 % av innvandrerne i arbeid, mot 65,6 % av befolkningen for øvrig.

► Innvandringsårsak er arbeidsinnvandring.

► Det er ikke funn i materialet som tyder på at Vestre Toten har høyere behov for 

barneverntjenester grunnet innvandring enn sammenlignbare kommuner.

3.1

Kilde: IMDi

Tallmateriale Innvandring og flyktninger
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3.1 Oppsummering kvantitative analyser

► Vestre Toten har et lavere utgiftsbehov enn landsgjennomsnittet og et lavere behov enn KOSTRA-gruppe 7.

► Barneverntjenesten i Vestre Toten har et høyt utgiftsnivå sammenlignet med KOSTRA-gruppe 7. Sammenlignet med kommuner som drifter 
godt og effektivt, er utgiftene svært mye høyere.

► Kostnadene har økt de tre siste år. Det gjelder både kostnader til drift og til hjelpetiltak utenfor hjemmet.

► Barneverntjenesten i Vestre Toten skårer lavt på flere kvalitetsindikatorer, og tendensen har vært nedadgående i perioden 2016–2018.

► Vestre Toten har et høyt antall akuttvedtak sammenlignet med andre kommuner. I perioden 2015–2018 har tallet ligget langt over snittet i 

norske kommuner.

► Det har vært høyt sykefravær i tjenesten (18,2 prosent i 2018 og 22,3 prosent første halvår 2019). Snitt i de ti største kommunene i Norge er 

12,3. Lavest er 8,9.

► Profilen i barneverntjenestene som ytes, er sammenlignbar med KOSTRA-gruppe 7.

► Analysen tyder på Vestre Toten ikke har spesielle utfordringer sammenlignet med andre kommuner når det gjelder innvandring eller bosetting 

av asylsøkere.

► Vestre Toten har høyere dekning av fagutdannet personale enn gjennomsnittet i landet.

► Vestre Toten har færre antall saker per ansatt enn sammenlignbare kommuner.

► Vestre Toten har ikke gjennomført brukerundersøkelser siste 4 år.

► Dersom Vestre Toten gjør om driften og legger kostnadene på samme nivå som KOSTRA-gruppe 7, har kommunen et innsparingspotensial på 

over 20 millioner kroner. 

Gjennomgang av barneverntjenesten - Agenda Kaupang 2019

Tallmateriale



3.2 Resultater fra intervjuene
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Behov for andre metoder og annen 
organisering av barnevernet3.2

• De kjenner til teamorganiseringen, og det er en opplevelse av 

at det er økte og tilstrekkelige ressurser i barnevernet.

• Barnevernet oppfattes som lite tilgjengelig.

• Det er en oppfatning av at barneverntjenesten i for liten grad 

jobber forebyggende.

• Samarbeidende tjenester oppfatter at det er ustabilt personale 

og høyt sykefravær.

• Det er en oppfattelse av at taushetsplikt brukes på en måte 

som gjør samarbeid vanskelig.

• Det etterlyses felles evaluering av saksforløp for å bygge 

kunnskap mellom tjenesteområdene.

• Det oppleves som om struktur og rutiner er mangelfulle i 

barneverntjenesten.

• Det er en oppfatning av at det er for liten grad av oppfølging av 

saker.

• Interne krefter oppfatter seg selv som tilgjengelige for 

samarbeidende tjenester.

• Det uttrykkes et ønske om å jobbe mer forebyggende.

• Det uttrykkes at for mye tid brukes inne i barneverntjenesten, 

for lite tid brukes ute med samarbeidende tjenester til 

veiledning og kunnskapsbygging.

• Barn og foreldres stemme tillegges for liten vekt i beslutninger 

som fattes.

• Økonomisk innsikt og kompetanse er for svak (utviklingsarbeid 

påbegynt sommer 2019).

• Det uttrykkes at arbeidet med barn og foreldre må styrkes, det 

er mangelfulle rutiner, praksis og ansvar (utviklingsarbeid 

påbegynt sommer 2019).

Samarbeidende tjenester sier Interne krefter sier

Intervjuer og fokusgrupper
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Holdninger og kultur3.2

• Barneverntjenesten omtales som svært lukket.

• Det synes som om det er akseptert at en kan snakke ned egen 
tjeneste og åpent gi uttrykk for frustrasjon.

• Det er en oppfatning av at barneverntjenesten er svært travel 
og ikke prioriterer å ta tak i forebygging.

• Det fremstår som om synet på hvordan man er gode foreldre, 
er lite fleksibelt.

• Det synes som om all fokus er på barna fremfor på familien og 
foreldrene.

• Det er en oppfatning av at barneverntjenestens bruk av 
taushetsplikt kan være til hinder for samarbeid.

• Det synes som om holdningene tilsier at barn som er plassert, i 
liten grad kan tilbakeføres.

• Både eksterne og interne oppgir at «samarbeid» er det ordet 
som i størst grad kjennetegner kulturen i barneverntjenesten. 
(Informantene er bedt om å rangere ordene samarbeid, 
kontroll, innovasjon og effektivitet).

• Det har vært manglende innsikt i og kunnskap om økonomi, og 
dermed er kostnader i liten grad tatt med i saksbehandlernes 
vurderinger og beslutninger (utviklingsarbeid påbegynt sommer 
2019).

• Mye energi rettes innover i barneverntjenesten. Det gis uttrykk 
for at det har vært brukt mye tid på «prat bak lukkede dører».

• Det har vært kultur for å «redde barna», og ikke på å styrke 
foreldrene. Barnas og foreldrenes stemme har i for liten grad 
vært hørt og tatt med i betraktning.

• Ansatte nevner at andre instanser kan kvie seg for å sende 
bekymringsmeldinger på grunn dårlige erfaringer. Det kan ha 
vært til hinder for godt forebyggende arbeid.

• Interne konflikter har fått lov til å utvikle seg.

• Det synes som om det har vært kultur for at 
kompetanseutvikling = kurs, og at det har vært lite fokus på å 
utnytte og dele den kompetansen som allerede finnes i 
tjenesten og i andre kilder.

• Det synes å råde en oppfatning av ar det høye kostnadsnivået 
skyldes demografiske forhold i kommunen mer enn 
arbeidsmetodikk og fokus internt i tjenesten.

• Interne krefter sier at ordet «samarbeid» er det ordet som best 
beskriver kulturen i tjenesten. (Informantene er bedt om å 
rangere ordene samarbeid, kontroll, innovasjon og effektivitet).

Samarbeidende tjenester sier Interne krefter sier

Intervjuer og fokusgrupper
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3.2

• Samarbeid med barnevernet oppleves å være personavhengig.

• Samarbeid fungerer best i akuttsaker.

• Det er en opplevelse av at taushetsplikten brukes av 
barneverntjenesten som hinder for godt samarbeid. Det kan 
synes som om ansatte i tjenesten «gjemmer» seg bak 
taushetsplikten.

• Det oppleves som om barneverntjenesten ikke lytter til eller 
respekterer den kompetansen som finnes i samarbeidende 
tjenester.

• Noen kvier seg for å melde, fordi de har opplevd at saker 
eskalerer og det gjøres plasseringer for raskt.

• Frivillig sektor vil gjerne brukes mer.

• Samarbeidende tjenester savner tilbakemeldinger fra 
barneverntjenesten underveis i saker.

• Samarbeidende tjenester savner evaluering i samarbeid for å 
kunne utvikle arbeidet videre.

• Barneverntjenesten stiller i noen tilfeller ikke opp på avtalte 
møter, f.eks. i forebyggende prosjekter som «Tidlig inn».

• Barneverntjenesten opplever å få de sakene ingen andre vil ta, 
og at de noen ganger gjør mye mer enn de skal.

• Barneverntjenesten opplever at andre tjenester venter for 
lenge med å melde, og at det er til hinder for samarbeid.

• Det gis uttrykk for at det er manglende kunnskap om og 
kjennskap til andre instansers arbeid. Kunnskapen nevnes 
som et hinder for samarbeid.

• Man opplever at andre tjenester «gjemmer» seg bak behov for 
å ha en god relasjon til foreldre, og at det er til hinder for et 
godt samarbeid.

• Informanter opplever at det er for dårlig koordinering og 
samarbeid mellom barnevernet og øvrige instanser.

• Som samarbeidsarenaer nevnes følgende:
o ansvarsgruppemøter

o startmøter

o samarbeidsmøter

o drøft

o tverrfaglig drøftingsteam

Samarbeidende tjenester sier Interne krefter sier

Intervjuer og fokusgrupper Hvordan møter vi felles utfordringer i Vestre Toten?
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Mulige økonomiske besparelser3.2

• Det er en opplevelse av at barneverntjenesten kjøper inn for 

dyre tiltak – at det er feil bruk av ressurser.

• Samarbeidende tjenester sier at barnevernet bør vurdere 

sakene lengre før akuttplasseringer.

• Det bør i større grad vurderes tilbakeføring til familiene etter 

akuttplasseringer.

• Kunnskap om og kjennskap til økonomien fra sommeren 2019 

gir styrkede muligheter for å gjøre kloke vurderinger. 

Informanter opplever at tjenesten må ta kontroll på pengebruk.

• Arbeidstiden kan brukes mer effektivt.

• Informantene sier at man må senke sykefraværet i tjenesten.

• Informanter mener at ansatte i større grad må involvere og 

forstå familiene. Det er foreldrene som skal lære å ta seg av 

barna. Informantene mener at det vil gi bedre kvalitet i 

tjenesten og rimeligere barnevern.

• Ansatte gir uttrykk for at barnevernet i større grad må bruke tid 

ute i samarbeidende tjenester og veilede og støtte. Det vil føre 

til høyere kompetanse, kvalitet og lavere kostnad på tiltak.

• Informantene opplever at eget tiltaksteam vil bidra til at 

tjenesten kan kutte kostnader.

• Informantene opplever at barnevernet har mye å gå på med 

tanke på digitalisering og effektivisering.

Samarbeidende tjenester sier Interne krefter sier

Intervjuer og fokusgrupper
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Muligheter og utfordringer knyttet til 
barnevernreformen3.2 Intervjuer og fokusgrupper

• Det oppleves som om det har vært et overfokus på akutte 

saker, og i for lav grad fokus på forebygging. Det fremkommer 

ellers at man i for liten grad har kjennskap til hva reformen 

innebærer.

• Barneverntjenesten må i større grad arbeide inn i forebyggende 

arbeid.

• Informantene sier at man i for liten grad har vært fremtidsrettet i 

arbeidet.

• Det legges vekt på at man må styrke kompetanse på ulike 

områder, som f.eks. barnesamtaler, og i størst mulig grad 

unngå plasseringer.

• Det fremheves at barnevernet må utvikle rutiner for 

opplysningsarbeid i skoler og barnehager.

• Informanter forteller at reformen krever at barnevernet skal snu 

ressursbruken til i mye større grad å omfatte tiltak i hjemmet. 

Det gir stort potensial for høy kvalitet, og kan i størst mulig grad 

unngå kostbare tiltak utenfor hjemmet.

• Det etterlyses styrket kompetanse på lovverk, økonomi og på 

rammene for barnevernets arbeid for å kunne arbeide i tråd 

med reformens krav.

Samarbeidende tjenester sier Interne krefter sier
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Samarbeid mellom Vestre og Østre Toten
3.2

Det fremkommer ingen meninger om dette i fokusgruppene med 

samarbeidende tjenester.

• Informantene forteller at det har vært lite ekstern orientering i 

arbeidet. For en tid tilbake ble det besluttet et samarbeid med 

Østre Toten, men det er ikke satt i gang grunnet krevende 

situasjon i tjenesten.

Samarbeidende tjenester sier Interne krefter sier

Intervjuer og fokusgrupper
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Funn i de kvalitative analysene

• Det er ulikt hvordan interne krefter og eksterne oppfatter 

tilgjengeligheten i barnevernet.

• Det uttrykkes fra både interne og eksterne krefter at man må 

arbeide mer forebyggende i barneverntjenesten.

• Ansatte forteller at foreldre og barn i for liten grad blir hørt og 

deres stemme tillagt vekt i arbeidet.

• Det uttrykkes ønske om / behov for styrket økonomisk og 

juridisk kompetanse blant ansatte.

• Det uttrykkes at rutiner og systemer i arbeidet er mangelfulle, 

og at de i for liten grad følges opp, evalueres og 

videreutvikles.

• Mye tid og fokus rettes internt i tjenesten.

• Det har vært en kultur for å «redde barna» og i mindre grad å 

styrke familiene.

• Både interne og eksterne krefter forteller at barnevernet kan 

oppfattes som skremmende for foreldre.

• Eksterne instanser opplever at måten barnevernet jobber på, 

kan være til hinder for samarbeid. Som eksempler nevnes 

måten taushetsplikten praktiseres på, for lav grad av 

tilgjengelighet blant ansatte og at det er en opplevelse av at 

det fattes for mange akuttvedtak. 

• Rutiner for bruk av taushetsplikt, rutiner for å innhente 

samtykke samt behov for å beholde en god relasjon til 

foreldre, synes uavklart mellom de ulike instansene i 

kommunen, og synes å være til hinder for et tillitsfullt og godt 

samarbeid.

• Ansatte forteller at sosiokulturelle forhold gjør at Vestre Toten 

har andre behov for barneverntjenester enn sammenlignbare 

kommuner. Kommunebarometeret synliggjør at Vestre Toten 

har et lavere korrigert behov enn landsgjennomsnittet.

• Ansatte gir uttrykk for at det er behov for endringer i 

arbeidsmetoder, tjenesteprofil og fokus i tjenesten.

• Ansatte mener at de må få kontroll på sykefravær.

3.2 Intervjuer og fokusgrupper



3.3 Resultater fra spørreundersøkelsen
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▪ 67 % av ansatte opplever at det leveres tjenester av god kvalitet.

▪ 48 % sier at arbeidsformen sikrer brukermedvirkning, og 52 % sier 

at tjenesten er tilgjengelig for brukerne.

▪ 48 % mener at tjenesten har god kommunikasjon med brukere og 

samarbeidspartnere.

▪ 45 % opplever at tjenesteprofilen er hensiktsmessig og god (22 % 

svarer «vet ikke»).

Dagens tjenestetilbud3.3
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... tjenesten har en god fordeling mellom forebyggende
tiltak, endringstiltak i hjemmet og omsorgstiltak?

... kompetansesammensetningen i barnevernet totalt
sett er god?

... tjenesten har god kommunikasjon med brukerne og
samarbeidspartnerne?

... barneverntjenesten er tilgjengelig for
samarbeidspartnere?

... barneverntjenesten er tilgjengelig for brukere?

... barneverntjenesten har en arbeidsform som sikrer
brukermedvirkning?

... barnevernet i din kommune har høy grad av
profesjonalitet?

… barneverntjenesten leverer tjenester av god kvalitet?
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Spørreundersøkelsen
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▪ 63 % opplever at det er god tilgang på tiltak i egen regi.

▪ 59 % mener at samarbeidet mellom teamene internt fungerer godt.

▪ Kun 11 % mener at samarbeid med andre instanser i kommunen 

fungerer godt, og 15 % mener at kommunen har en samordnet og 

samlet innsats mot kommunens barn og unge.

Dagens tjenestetilbud3.3

OppsummertI hvilken grad medarbeidere og ledere mener:
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... samarbeidet mellom barnevernet og andre
instanser i kommunen fungerer godt

... det er et godt samarbeid mellom teamene i
barneverntjenesten?

... tjenesten har god tilgang på hjelpetiltak og
endringstiltak i egen regi, og benytter disse?

... barneverntjenesten har systemer og rutiner
som sikrer god praksis i akuttsaker
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Spørreundersøkelsen
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▪ 63 % mener barnevernet er godt organisert, og 74 % opplever at 

det er en tydelig oppgavefordeling mellom teamene.

▪ Det er mer usikkerhet rundt spørsmål om teamene er 

hensiktsmessig dimensjonert, og om organiseringen av teamene 

bidrar til god ressursutnyttelse.

▪ Det er imidlertid under 40 % som synes at arbeidsflyten internt er 

god og bidrar til hensiktsmessig arbeidsfordeling.

▪ Kun en liten andel opplever at rutiner er oppdatert, tilgjengelige og 

fungerer etter hensikten.

• Det synes å være stor uenighet om at oppgave- og 

ansvarsfordeling mellom barneverntjenesten og samarbeidende 

tjenester er tydelig.

Dagens organisering3.3

OppsummertI hvilken grad medarbeidere og ledere mener:
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... ansvars- og oppgavefordelingen mellom
barnevernet og samarbeidspartnerne (andre…

... rutinene i barnevernet er tilgjengelige, oppdaterte
og fungerer etter hensikten?

... barneverntjenesten har en god arbeidsflyt og
hensiktsmessig arbeidsfordeling?

... barneverntjenesten har en organisering som
medfører at ansattes kompetanse utnyttes godt?

... teamene er organisert på en slik måte at det bidrar
til god ressursutnyttelse?

... dagens størrelse på teamene i enheten er
hensiktsmessig?

... arbeidsfordelingen mellom teamene fungerer godt i
praksis?

... ansvars- og oppgavefordelingen mellom teamene
er tydelig?

... barnevernet i kommunen er godt organisert?
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▪ 80 % opplever at arbeidsmiljøet i barneverntjenesten er godt, eller 

svært godt.

▪ 67 % oppgir at det er potensial for å jobbe smartere og å utnytte 

ressursene på en bedre måte.

▪ 41 % svarer «vet ikke» til om barnevernet bruker relevante 

styringsdata til å styre og utvikle barnevernet.

▪ Kun 33 % mener at tjenesten har tatt i bruk digitale verktøy i 

tjenesten.

▪ Kun 15 % oppgir at tjenester og arbeidsmetodikk evalueres jevnlig 

med hensikt om å evaluere tjenesten til beste for kommunens 

brukere. 19 % svarer «vet ikke».

Dagens ledelse, samarbeid og utviklingsfokus3.3

OppsummertI hvilken grad medarbeidere og ledere mener:
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hensikt å videreutvikle tjenesten til beste for…

... barneverntjenesten har tatt i bruk digitale verktøy i
tjenesten?

... antall ansatte i barnevernet er tilstrekkelig?

... dere har tilgang på de riktige hjelpetiltakene og
kapasitet på ulike hjelpetiltak?

... barnevernet jobber systematisk med
kvalitetsutvikling og nyskaping av sine…

... arbeidsmiljøet i barneverntjenesten er godt?

... barnevernet bruker relevante styringsdata til å styre
og utvikle tjenestene innenfor barnevernet?

... det er et potensial for å jobbe smartere og utnytte
ressursene på en bedre måte?

... lederne i barnevernet bruker handlingsrommet sitt
aktivt for å sikre nødvendig utvikling av tjenestene?

... det er fokus på utvikling og læring innen i
barnevernet?

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

I svært liten grad I liten grad I verken stor eller liten grad I stor grad I svært stor grad Vet ikke

Spørreundersøkelsen



Gjennomgang av barneverntjenesten - Agenda Kaupang 2019 53

Viktige funn i spørreundersøkelsen

▪ 67 % av ansatte opplever at det leveres tjenester av god kvalitet.

▪ 48 % sier at arbeidsformen sikrer brukermedvirkning, og 52 % sier at 

tjenesten er tilgjengelig for brukerne.

▪ 45 % opplever at tjenesteprofilen er hensiktsmessig og god (22 % svarer 

«vet ikke»).

▪ 11 % sier at rutinene i barnevernet er tilgjengelige, oppdaterte og 

fungerer etter hensikten.

▪ 15 % sier at tjenester og arbeidsmetodikk evalueres jevnlig for å 

videreutvikle tjenesten til beste for kommunens brukere.

▪ 41 % svarer «vet ikke» på spørsmål om i hvilken grad barnevernet 

bruker relevante styringsdata til å utvikle og styre tjenestene.

▪ 59 % oppgir at samarbeidet mellom teamene internt fungerer godt (41 % 

svarer «i verken stor eller liten grad», «i liten grad» eller «vet ikke»).

▪ 37 % oppgir at de synes det er en god arbeidsflyt og at 

arbeidsfordelingen er hensiktsmessig.

▪ 81 % sier at arbeidsmiljøet i tjenesten er godt, eller svært godt (per 

september 2019).

▪ 44 % er usikre på om det er god kommunikasjon med brukere og 

samarbeidspartnere.

▪ 11 % opplever at samarbeidet mellom barnevernet og andre instanser i 

kommunen fungerer godt.

▪ 7 % sier at ansvars- og oppgavefordeling mellom barnevernet og 

samarbeidspartnere er tydelig.

▪ For å utvikle tjenesten peker ansatte på følgende tiltak som de tre 

viktigste:
o fokus på tidlig og forebyggende innsats

o å sikre reell samhandling med og involvering av andre instanser i 

kommunen 

o tverrfaglighet i tjenesteleveransen

▪ Det er for lite kunnskap internt om hvor godt barnevernet i Vestre Toten 
fungerer, og også hvordan barnevernet fungerer sammenlignet med 
kommuner det er naturlig å sammenligne seg med.

▪ Det er for lite fokus på oppfølging av, evaluering av og bruk av rutiner og 
systemer i barneverntjenestens arbeid.

▪ Det er lav grad av evaluering av tjenestens arbeid.

▪ Det er lav grad av evaluering av tiltak som iverksettes.

▪ Det er noe usikkert rundt spørsmål om arbeidsflyten i barneverntjenesten 
god nok.

▪ Det er for lite fokus på å arbeide med utvikling og nytenking.

▪ Det er stor usikkerhet og lav bevissthet rundt kommunikasjon med 
brukere og samarbeidende tjenester.

▪ Det er lav kunnskap om og bevissthet rundt hvordan en kan samarbeide 
med andre tjenester i kommunen til beste for kommunens barn og unge.

Svarene i spørreundersøkelsen kan tyde på at:

3.3 Spørreundersøkelsen
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▪ Agenda Kaupang har ikke gjennomført en kulturanalyse i barneverntjenesten. 

For å forsøke å belyse noen kulturtrekk har vi i de kvalitative undersøkelsene 

spurt alle informanter om hvilket av de fire ordene Samarbeid, Innovasjon, 

Kontroll og Effektivitet, de tenker i størst grad kjennetegner kulturen i 

barneverntjenesten. Det samme har vi gjort i spørreundersøkelsen.

▪ Ordene har vi hentet fra rammeverket Competing Values Framework (CVF), 

som sier noe om hvordan kulturen i en organisasjon dras mellom ulike 

konkurrerende kulturtrekk: Den ene aksen går mellom Samarbeid og 

Effektivitet, og den andre aksen går mellom Kontroll og Innovasjon.

▪ I våre undersøkelser svarer et stort flertall at «Samarbeid» er det som 

kjennetegner barneverntjenesten i størst grad. Det kan tyde på en kultur 

preget av internt og fleksibelt fokus; en kultur preget av tillit og samarbeid, 

støtte og involvering.

▪ Dersom det er et for sterkt fokus i en av kvadrantene, i dette tilfellet et internt 

og fleksibelt fokus, kan det bli «for mye av det gode». En slik kultur kan 

medføre at fokus på Kontroll (strukturer, rutiner, stabilitet og effektive 

leveranser), Innovasjon (nytenking og utvikling) samt Effektivitet (sette mål, 

planlegge, følge opp resultater og høye prestasjonskrav) blir mangelfullt. Det 

blir en for liten del av «slik gjør vi det her».

▪ Svarene tyder på at dette kan være tilfellet i Vestre Toten kommune.

Kulturtrekk i barneverntjenesten3.3 Kultur

OppsummertCompeting Values Framework



3.4 Oppsummering av styrker og utfordringer 
per problemstilling
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► Flere informanter uttrykker at det har vært mangelfull ledelse over tid. Det 

uttrykkes høy grad av tillit til ny leder. Leder har stort kontrollspenn og lite 

mulighet til å følge opp medarbeidere tett. 

► Mangelfulle rutiner og systemer (eller bruk av disse?) for virksomheten 

(økonomi, beslutninger, oppfølging, samhandling internt og eksternt og 

evaluering).

► Tiltak som iverksettes, ligger i for stor grad høyt opp i tiltakstrappen. Det 

gjøres i liten grad evaluering av tjenestens arbeid og om tiltak er 

hensiktsmessige.

► Det synes å være lav kompetanse blant personalet på økonomi, lovverk 

og myndighetskrav til tjenesten.

► Det synes å være stort internt fokus og lite fokus eksternt.

► Det er for mange barn uten plan i tjenesten, og kun en liten andel av 

planene som er utarbeidet, evalueres.

► Det har ikke vært gjennomført brukerundersøkelser de siste 4 år.

► Det har vært høyt sykefravær og ustabilt personale over tid.

► Gjennomgangen kan tyde på at barneverntjenesten i for stor grad er 

personavhengig, og at den enkelte saksbehandler har hatt stor 

beslutningsmyndighet.
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Problemstilling 1: Behov for andre metoder og 
annen organisering av barnevernet

► Høyt antall årsverk per innbygger sammenlignet med KOSTRA-

gruppe 7.

► Ansatte er svært fornøyde med ny leder.

► God dekning av fagutdannet personale sammenlignet med 

KOSTRA-gruppe 7.

► Teamorganiseringen synes hensiktsmessig.

► Det er en opplevelse av at arbeidsmiljøet er godt i Q3 2019.

► Det er høy grad av tilfredshet med nye lokaler.

► Vestre Toten har et lavere beregnet behov for barneverntjenester 

enn sammenlignbare kommuner.

Styrker Utfordringer

Oppsummert: Funn i undersøkelsen tyder på at det er behov for å endre arbeidsmetoder, styrke det systematiske arbeidet, redusere personavhengigheten og å 

styrke ledelsen i tjenesten. Leder synes å ha lite støtte på økonomi, HR og personal. Gjennomgangen har ikke avdekket grunnlag for å anbefale annen 

organisering av barneverntjenesten. 

3.4 Styrker og utfordringer
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Problemstilling 2: Vurdere hvordan holdninger og kultur påvirker 
barnevernets vurderinger og beslutninger

► Det er stor vilje til å «redde» barna

► Rask fungering i akuttsaker

► Høy bevissthet rundt taushetsplikt

► Det synes som om det rådende rasjonale er å «redde barna» 

fremfor å styrke familiene.

► Barnevernet oppfattes som en lukket og lite tilgjengelig tjeneste.

► Det settes spørsmålstegn ved om medarbeideres holdning til 

kommunens brukere er konstruktiv. Informanter forteller at barn og 

foreldres stemme i for liten grad lyttes til i arbeidet.

► Analysene tyder på at den interne oppfattelsen av hva som er 

barnevernets rolle i det totale arbeidet mot kommunens barn og 

unge, er ulik.

► Ansatte tilskriver det høye kostnadsnivå demografiske og 

sosiokulturelle forhold ved kommunen, uten at det synes å være 

grunnlag for det. 

► Flere informanter sier at det har vært mye snakk bak lukkede 

dører.

► Det fremkommer at de faglige vurderingene og måten arbeidet 

utføres på, i for stor grad har vært personavhengig.

► Flere informanter sier at ansatte snakker ned tjenesten både 

internt og eksternt.

Styrker Utfordringer

Oppsummert: Funn i undersøkelsene tyder på at holdninger og kultur i stor grad har påvirket barnevernets vurderinger og beslutninger, og har bidratt til bl.a. et 

svært høyt kostnadsnivå over tid. En begrenset kulturundersøkelse indikerer at kontroll, innovasjon og effektivitet i tjenesten lider under høy grad av fleksibilitet 

og et internt fokus i tjenesten.

3.4 Styrker og utfordringer
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Problemstilling 3: Vurdere hvordan barnevernet og kommunens 
øvrige tjenester møter de utfordringene som løftes frem 

gjennom meldinger til barnevernet

► Det er et stort ønske om samarbeid til beste for kommunens 

barn og unge.

► Mange instanser har god innsikt i og kunnskap om 

kommunens barn og unge.

► Samarbeidet mellom tjenestene fungerer godt i noen 

enkeltsaker og med noen saksbehandlere.

► Samarbeidet fungerer godt i akuttsaker.

► Det er etablert flere hensiktsmessige arenaer for samarbeid.

► Samarbeidet om utfordringer som gjelder kommunens barn og 

unge, oppfattes av både interne informanter og eksterne 

informanter som for dårlig.

► Analysene tyder på at det er en for svak rolleforståelse og 

rolleavklaring mellom instansene.

► Flere informanter oppgir at samarbeid ender opp i diskusjoner om 

hvem som skal betale, og saker blir skjøvet mellom ulike instanser 

på en uverdig måte.

► Analysene tyder på at det er for lite kunnskap og kjennskap til 

andre tjenesters arbeid. Dette er til hinder for godt samarbeid.

► Samarbeidende tjenester oppfatter barnevernet som lukket. Det er 

en opplevelse av at taushetsplikt brukes på en måte som kan bli til 

hinder for samarbeid.

► Samarbeidende tjenester kvier seg noen ganger for å melde 

bekymringer i frykt for at saker kan eskalere.

► Analysen tyder på svak forståelse i flere ledd for at kommunen har 

en viss pott med penger som skal brukes til beste for kommunens 

innbyggere. 

Styrker Utfordringer

Oppsummert: Funn i undersøkelsen tyder på at samarbeidet på tvers av tjenesteområdene må styrkes. Det er mangelfull rolleavklaring, og det mangler 

systematikk i bruk av hensiktsmessige arenaer, rutiner og økonomiske avklaringer. Utfordringene kan ikke løses av barneverntjenesten alene, men må løftes 

opp på rådmannsnivå og til helsesjefens ledergruppe.

3.4 Styrker og utfordringer
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Problemstilling 4: Peke på mulige økonomiske besparelser 
ved f.eks. endret arbeidspraksis m.m.

► De beregnede behovet for barneverntjenester er lavere enn i 

sammenlignbare kommuner.

► Det er ingen demografiske forhold som tilsier at kommunen 

skal ha behov for et høyt kostnadsnivå.

► Kommunen har ikke spesielle behov når det gjelder 

flerkulturelle familier, eller bosetting av mindreårige asylsøkere 

sammenlignet med andre kommuner.

► Det er høy dekning av fagutdannet personale i tjenesten.

► Det er et lavere antall saker per saksbehandler enn i 

sammenlignbare kommuner.

► Det er igangsatte et arbeid med bevisstgjøring og 

kunnskapsbygging rundt økonomiske forhold for alle ansatte.

► Kostnadsnivået til barnevern i Vestre Toten er svært høyt. 

Sammenlignet med KOSTRA-gruppe 7 lå Vestre Toten i perioden 2016 

til 2018 vesentlig over.

► Sammenlignet med en kommune som driver svært kostnadseffektivt lå 

Vestre Toten enda lenger over.

► Kommunen har et svært høyt antall plasseringer og generelt tiltak høyt 

opp i tiltakstrappen. 

► Det gjennomføres i for liten grad tilbakeføring til familiene når barn er 

plassert. 

► Det gjennomføres i liten grad evaluering av planer og tiltak.

► De kvalitative undersøkelsene tyder på at det er et stort potensial i å 

effektivisere arbeidsprosessene internt i tjenesten. Det kan dreie seg 

om å redusere sykefravær, redusere turnover, effektivisere tidsbruk 

blant ansatte og å styrke kompetansen på noen områder.

► Styrke kunnskap om og effektivisere bruk av tilgjengelige fagsystemer, 

ta i bruk digitalt arkiv og å ta i bruk nye arbeidsmetoder og ny teknologi 

i tjenesten.

Styrker Utfordringer

Oppsummert: Funn i analysen tyder på at det er stort potensial for økonomiske besparelser. Kostnadsnivået er svært høyt sett opp mot sammenlignbare 

kommuner. Det er potensial innenfor flere felt, som utvikling av kompetanse, helhetlig bruk av rutiner og systemer, endring av tiltaksprofilen, og utvikling av det 

helhetlige, forebyggende arbeidet for kommunens barn og unge. 

3.4 Styrker og utfordringer
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Problemstilling 5: Peke på muligheter og utfordringer tjenesten kan stå overfor 
knyttet til den kommende barnevernreformen, og hvordan dette kan løses, 

alene eller ev. sammen med andre kommuner

► Det er stort potensial for å endre tjenesteprofilen i tråd med 
reformens krav.

► Det er stort potensial for å styrke kompetansen og endre 
arbeidsmetoder i tjenesten i tråd med reformens krav.

► De kvalitative undersøkelsene viser at ansatte ser behovet for 
og ønsker å jobbe mer i tråd med reformens krav.

► Undersøkelsen viser at samarbeidende tjenester ser behovet 
for og ønsker å jobbe mer i tråd med reformens krav.

► Totalt viser analysene et stort potensial for å øke kvalitet i 
tjenesten til beste for kommunens barn og unge.

► Totalt viser analysene at å jobbe i tråd med reformens krav 
kan bidra til en betydelig kostnadseffektivisering. 

► Kommunen må styrke det helhetlige forebyggende arbeidet 
slik at barneverntjenesten kan rette sin innsats mot barn og 
familier som trenger det mest.

► Tjenesten har i for liten grad vurdert egen fungering, kvalitet i 

tjenesten og utvikling i tråd med faglig utvikling innen fagfeltet.

► Det kan synes som om kultur og holdninger som støtter dagens 

fungering, har fått utvikle seg over tid. Kultur kan være krevende å 

endre.

► Tjenesten har hatt for mange akuttplasseringer over tid.

► Kommunene får fremover det fulle økonomiske ansvaret for 

ordinære fosterhjem. Dagens utgiftsnivå er ikke bærekraftig.

► Endringsbehovene for å møte reformens krav til kvalitet og nivå på 

barneverntjenestene, synes omfattende. All erfaring viser at dette 

vil kreve et omfattende og målrettet arbeid over lang tid. 

► Samarbeid på tvers i kommunen synes ikke å fungere etter 

intensjonen.

Muligheter Utfordringer

Oppsummert: Funn i analysene tyder på at det er et potensial i å endre barneverntjenestens leveranser i tråd med reformens krav. 

Det gjelder f.eks. arbeidet med tidlig innsats, styrket familiestøtte og hjelp der barnet bor.

3.4 Muligheter og utfordringer
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Problemstilling 6: Vurdere om samarbeid mellom Vestre og Østre Toten 
kommuner rundt tjenester/tiltak/tjenesteutvikling kan ha 

en positiv effekt på økonomi eller kvalitet

► Robuste fagmiljøer i barneverntjenesten.

► Et fleksibelt og styrket tiltaksteam.

► Mulige kostnadsbesparelser ved stordriftsfordeler.

► Mulige fordeler f.eks. ved rekruttering av fosterhjem.

► En del av barnevernets arbeid vil også kunne omhandle å 

være synlig ute – i samarbeid med andre hjelpeinstanser, 

informere, delta i det tverrfaglige arbeidet knyttet til tidlig 

innsats.

► Dele erfaringer og arbeidsmetoder.

► Vestre Toten kommune er i utgangspunktet så stort at den skal 

kunne ivareta generell kapasitet og kompetanse.

► Et samarbeid vil kunne gi mindre nærhet til brukere og til 

samarbeidende tjenester. 

► Østre og Vestre Toten synes i dag å ha svært forskjellig kultur og 

ulik arbeidsmetodikk.

Styrker ved et ev. samarbeid Utfordringer ved å initiere et samarbeid

Oppsummert: Det synes per i dag som om Vestre Toten kan ha et behov for å «rydde i eget hus», og det er en jobb som må gjøres uavhengig av ev. 

samarbeidsområder. Det vil være områder der et samarbeid vil kunne bidra på en positiv måte, f.eks. innen tiltak, rekruttering, fosterhjem, 

kompetanseheving og deltakelse i tverrfaglig samarbeid.

3.4 Styrker og utfordringer
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Problemstilling 7: Overordnet ledelse av arbeidet 
mot kommunens barn og unge

► Utfordringer i barneverntjenesten er tatt tak i fra overordnet 

ledelse i Vestre Toten kommune.

► Denne gjennomgangen av tjenesten er et godt utgangspunkt 

for å finne ut hvordan en skal gå videre.

► Det samlede arbeidet for barn og unge i kommunen trekkes 

inn i vurderingene.

► Det er et fremtidsrettet fokus i kommunen, hvor flere initiativ er 

satt i gang samtidig for å styrke det totale arbeidet rettet mot 

kommunens barn og unge.

► Det har vært for lav kvalitet og for høyt kostnadsnivå i 

barneverntjenesten over tid.

► Det har vært indikatorer på dårlig arbeidsmiljø over tid (f.eks. høyt 

sykefravær, manglede lederstøtte, manglende kollegastøtte, 

manglende rolleklarhet og ustabil personaledekning).

► Det har over tid vært mangelfull helhetlig satsing mellom 

kommunens ulike instanser til beste for kommunens barn og 

unge. 

► Det er et omfattende arbeid som står foran Vestre Toten kommune 

for å snu dette.

► Utfordringene løses ikke av barneverntjenesten alene. Analysen 

tyder på at også overordnet ledelse av det samlede arbeidet rettet 

mot barn og unge i Vestre Toten kommune, må konkretiseres og 

styrkes.

► Det mangler en helhetlig plan for det overordnede arbeidet rettet 

mot barn og unge i Vestre Toten.

Styrker Utfordringer

Oppsummert: Analysen tyder på at utfordringene i barneverntjenesten ikke kan løses kun av barneverntjenesten selv. Funn i undersøkelsen tyder på 

at det samlede arbeidet rettet mot kommunes barn og unge, må koordineres og styrkes for at Vestre Toten skal kunne møte kravene som stilles til 

kommunalt arbeid. 

3.4 Styrker og utfordringer



4. Anbefalinger fra Agenda Kaupang

63



64

Vurderinger og anbefalinger knyttet til de ulike områdene i oppdraget, 
samt knyttet til overordnet ledelse

1. Vurdere om behov for, og ev. veilede barnevernet, i andre metoder og annen 

organisering 

2. Vurdere hvordan holdninger og kultur påvirker barnevernets vurderinger og 

beslutninger

3. Vurdere hvordan barnevernet og kommunens øvrige tjenester møter de 

utfordringene som løftes frem gjennom meldinger til barnevernet

4. Peke på mulige økonomiske besparelser ved f.eks. endret arbeidspraksis m.m.

5. Peke på muligheter og utfordringer tjenesten kan stå overfor knyttet til den 

kommende barnevernreformen, og hvordan dette kan løses, alene eller ev. 

sammen med andre kommuner

6. Vurdere om samarbeid mellom Vestre og Østre Toten kommuner rundt 

tjenester/tiltak/tjenesteutvikling kan ha en positiv effekt på økonomi eller kvalitet

7. Overordnet ledelse

Vi går gjennom våre vurderinger og anbefalinger på de følgende sidene.

4
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Behov for andre metoder og annen 
organisering av barnevernet

► Funn i undersøkelsen tyder på at det er behov for å 

endre arbeidsmetoder, styrke det systematiske arbeidet, 

redusere personavhengigheten og styrke ledelsen i 

tjenesten. Leder synes å ha lite støtte på økonomi, HR 

og personal. Gjennomgangen har ikke avdekket 

grunnlag for å anbefale annen organisering av 

barneverntjenesten.

► Det må settes inn tiltak for å senke sykefravær (mestringsorientert 

ledelse). Vi anbefaler at leder får tett bistand og oppfølging fra intern 

HR, eller andre i en tidsperiode for å få kontroll.

► Rutiner og systemer for drift må synliggjøres, evalueres og følges 

opp av lederteamet. Tjenesteutøvelsen må gjøres mindre 

personavhengig.

► Taushetsplikten må ikke stå i veien for samarbeid mellom de ulike 

instansene. Praksis for innhenting av samtykke må utvikles, og en 

omforent forståelse av og praktisering av dette må innarbeides. 

► Det må etableres et sett med kvalitetsmål for virksomheten og 

spesifiseres tiltak for å nå målene.

► Leder bør få økt støtte til deler av sine oppgaver (HR, jus, økonomi).

► Alle ansatte bør gjennomføre en egenevaluering av eget tidsbruk for 

å identifisere hva den enkelte bør gjøre mer av, mindre av og hva en 

trenger av ny kompetanse for å styrke kvalitet og effektivitet. 

► Det bør gjennomføres kompetanseheving innenfor økonomi, jus og 

myndighetskrav blant de barnevernsansatte.

► Leder kan på sikt vurdere å delegere personalansvar til 

teamlederne.

► Det anbefales at leder får faglig støtte i arbeidet med sykefravær og 

fra en controller i økonomistyringsarbeidet. Videre vil vi anbefale 

prosesstøtte i en periode for å akselererer arbeidet internt. 

Vurdering Anbefalinger

4.1
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Vurdere hvordan holdninger og kultur påvirker 
barnevernets vurderinger og beslutninger

► Funn i undersøkelsene tyder på at holdninger og kultur i 

stor grad har påvirket barnevernets vurderinger og 

beslutninger, og har bidratt til bl.a. et høyt kostnadsnivå 

over tid. En begrenset kulturundersøkelse indikerer at 

kontroll, innovasjon og effektivitet i tjenesten lider under 

høy grad av fleksibilitet og et internt fokus i tjenesten.

► Barnevernets arbeid må evaluere sitt arbeid etter en 

omforent rutine. Hensikten er å identifisere og 

videreutvikle ønsket praksis, og å avdekke og korrigere 

praksis som ikke er i tråd med morgendagens krav.

► Barneverntjenesten må utvikle hensiktsmessige rutiner 

for å styrke åpenhet og kommunikasjon, både med 

brukere og samarbeidende tjenester i kommunen.

► Vi anbefaler å gjennomføre en kulturkartlegging (basert 

på et veldokumentert rammeverk som f.eks. Competing

Values Framework) for å skape et omforent bilde av 

nåværende kultur og ønsket (endret) kultur. På bakgrunn 

av analysen fastsettes tiltak for å utvikle kulturen.

Vurdering Anbefalinger

4.2
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Vurdere hvordan barnevernet og kommunens øvrige tjenester møter de 
utfordringene som løftes frem gjennom meldinger til barnevernet

► Funn i gjennomgangen tyder på at samarbeidet på tvers 

av tjenesteområdene må styrkes. Det er mangelfull 

rolleavklaring, og det mangler systematikk i bruk av 

hensiktsmessige arenaer, rutiner og økonomiske 

avklaringer.

► Utfordringene kan ikke løses av barneverntjenesten 

alene, men må løftes opp på rådmannsnivå og til 

helsesjefens ledergruppe. 

► Barnevernet må etablere rutiner for å informere om 

tjenesten ut i kommunen for å styrke kompetanse og eget 

omdømme.

► Barnevernet må øke sin tilgjengelighet for brukere og 

samarbeidende tjenester.

► Kommuneledelsen må stå ansvarlig for at det etableres 

faste arenaer og rutiner for samarbeid på tvers i 

kommunen, med tydelig rolle- og funksjonsbeskrivelse 

mellom de ulike tjenestene.

► Budsjettprosess og rammebetingelser må sikre en 

helhetlig ivaretakelse av barn og unge. 

► Vestre Toten bør innføre et rutinemessig 

opplæringsarbeid for tjenester med ansvar for barn og 

unge, for å skape innsikt i de ulike instansenes 

kompetanse og å styrke felles metodikk og 

kompetanseoverføring.

Vurdering Anbefalinger
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Peke på mulige økonomiske besparelser 
ved f.eks. endret arbeidspraksis m.m.

► Funn i analysen tyder på at det er stort potensial for 

økonomiske besparelser. Kostnadsnivået er svært høyt 

sett opp mot sammenlignbare kommuner. Det er 

potensial innenfor flere felt, som utvikling av 

kompetanse, helhetlig bruk av rutiner og systemer, 

endring av tiltaksprofilen og utvikling av det helhetlige, 

forebyggende arbeidet for kommunens barn og unge.

► Øke effektiviteten i drift av tjenesten (se for øvrig 

problemstilling 1, andre arbeidsmetoder og organisering).

► Senke sykefraværet gjennom et systematisk 

oppfølgingsarbeid. 

► Endre tiltaksprofilen til i større grad å omfatte tidlig innsats 

mot risikofamilier, forebyggende arbeid og styrking av 

foreldreferdigheter.

► Utvikle og styrke samarbeid på tvers i kommunen.

► Barnevernleder må målrette kompetanseheving på de feltene 

som er nevnt for å profesjonalisere saksbehandlingen. 

Kompetanseheving er ikke bare å sende ansatte på kurs: 

Bruk av interne krefter og krefter fra kommunen på 

målrettede, korte tiltak kan gi vesentlige gevinster når det 

gjelder kompetanseheving.

► Gjøre tjenesten mindre personavhengig gjennom å etablere, 

bruke og evaluere felles rutiner og systemer.

► Etablere rutine for systematisk evaluering av beslutninger og 

tiltak.

► Knytte kontakt med og lære av kommuner som leverer 

barneverntjenester av høy kvalitet til lav kostnad. Vi kan gi 

noen konkrete anbefalinger dersom det er ønskelig.

► Ta i bruk digitalt barnevern etter anbefalinger fra Bufdir.

Vurderinger Anbefalinger
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Muligheter og utfordringer tjenesten kan stå overfor knyttet til den 
kommende barnevernreformen, og hvordan dette kan løses, 

alene eller ev. sammen med andre kommuner

► Funn i analysene tyder på at det er et potensial for å 

endre barneverntjenestens leveranser i tråd med 

reformens krav. Det gjelder f.eks. arbeidet med tidlig 

innsats, styrket familiestøtte og hjelp der barnet bor.

► Reformen stiller større krav til kommunene generelt og til 

barnevernet spesielt. Kommunen får et større ansvar for 

det helhetlige, forebyggende arbeidet og et større ansvar 

for økonomien i det.

► Den økonomien Vestre Toten har nå, er ikke bærekraftig. 

Uavhengig av barnevernreformen må Vestre Toten ta tak 

i de forhold som er nevnt i denne rapporten.

► Gjennomgangen viser at Vestre Toten må omstille seg og 

må lykkes med omstillingen, for å kunne levere i tråd 

med barnevernreformen. De tiltakene som nå anbefales, 

mener vi er i tråd med det barnevernreformen legger opp 

til. Det dreier seg om å involvere barna og familiene i 

arbeidet, og å la både barn og foreldres stemmer bli hørt 

og bli en viktig stemme inn i avgjørelser. 

► Videre er det behov for å øke fokus på forebygging, tidlig 

innsats i risikofamilier og en helhetlig plan for arbeidet 

mot barn og unge i kommunen.

► Gjennomføre en prosess hvor gap mellom dagens 

tjenesteutøvelse og morgensdagens krav fastsettes.

► Fastsette konkrete utviklingsmål for å dekke gapet.

Vurderinger Anbefalinger
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Vurdere om samarbeid mellom Vestre og Østre Toten kommuner 
rundt tjenester/tiltak/ tjenesteutvikling kan ha en positiv effekt 

på økonomi eller kvalitet

► Det synes per i dag som om Vestre Toten kan ha et 

behov for å «rydde i eget hus», og det er en jobb som 

må gjøres uavhengig av ev. samarbeidsområder. Det vil 

være områder der et samarbeid vil kunne bidra på en 

positiv måte, f.eks. innen tiltak, rekruttering av 

fosterhjem, kompetanseheving og deltakelse i tverrfaglig 

samarbeid. 

► Det synes som om det er ulik kultur og forskjellig 

arbeidsmetodikk i de to kommunene. Det er dermed et 

potensial for å «hente det beste fra to verdener». 

Samtidig vet vi at å endre kultur og holdninger er svært 

tidkrevende, og det synes som om det er et betydelig 

potensial for styrking av barnevernsarbeidet også ved å 

styrke arbeidet internt i Vestre Toten.

► Det er potensial for et samarbeid for å skape et robust og 

fleksibelt tiltaksteam.

► Det kan vurderes samarbeid på utadrettet virksomhet og 

samarbeid med andre tjenester i kommunene.

► Det er et potensial for å samarbeide om rekruttering av 

fosterhjem

► Det er et potensial for å samarbeide om 

kompetanseutvikling innen f.eks. jus og økonomi.

► Et sterkere samarbeid bør også vurderes på sikt, men vi 

vil anbefale å styrke egen drift i tråd med tidligere 

anbefalinger i første fase.

Vurdering Anbefalinger
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Overordnet ledelse av arbeidet mot kommunens barn og unge

► Analysen tyder på at utfordringene i barneverntjenesten 

ikke kan løses kun av barneverntjenesten selv. Funn i 

undersøkelsen tyder på at det samlede arbeidet rettet

mot kommunes barn og unge, må koordineres og styrkes 

for at Vestre Toten skal kunne møte kravene som stilles 

til kommunalt arbeid.

► Vi anbefaler å etablere rutiner for å styrke kommunikasjon og 

samarbeid mellom de ulike instansene i Vestre Toten for å 

bedre den totale innsatsen mot kommunens barn og unge.

► For å møte kravene til fremtidens barnevern kan ikke 

kommunen legge ansvaret på barneverntjenesten alene. 

Ansvaret for den totale forebyggende innsatsen mot 

kommunens barn og unge ligger hos kommunen. Vi 

anbefaler at ledelse i kommunen bidrar inn i utviklingen av 

samarbeid og kommunikasjon på tvers av de tradisjonelle 

sektorgrensene. 

► Forslag til ny barnevernlov tydeliggjør barneverntjenestens 

ansvar for å gi hjelp avgrenset til barnets omsorgssituasjon 

eller atferd. Arbeidet skal rettes mot de barna og familiene 

som trenger det mest.

► Dersom kommunen skal kunne realisere de økonomiske 

besparelsene og heve kvaliteten i barnevernets arbeid, 

anbefaler vi en samlet innsats.

► Mange kommunale tjenester må samarbeide for å få til dette. 

Det gjelder barnevernet, forebyggende helse, sosialtjenesten, 

pedagogisk-psykologisk tjeneste, og grunnskolen og 

barnehagen. Kultur er også en viktig del av det forebyggende 

arbeidet.

Funn Anbefalinger

4.7
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Avsluttende betraktninger

Gjennom vårt arbeid med en rekke barneverntjenester og kommuner har vi avdekket en del 
forhold som ser ut til å være felles. Utgangspunktet er kommuner som har redusert andelen 
netto driftsutgifter til plasseringstiltak av barn utenfor hjemmet, og samtidig har vært stabile, 
eller har økt andelen netto driftsutgifter til saksbehandling og tiltak i hjemmet, og i tillegg har 
god måloppnåelse når det gjelder overholdelse av lovens frister. Momentene under er også 
det som mange kommuner som ikke har hatt samme utvikling, etterspør:

► Forankring av mål fra toppledelse til den enkelte ansatt 

► Felles kompetanseheving som bidrar til et felles vokabular

► Avklaring med andre tjenester om hva barnevernet skal stå ansvarlig for og ikke

► Ledelse 

Organisering som sikrer en klar arbeidsinndeling, prosedyrer og rutiner for tjenestens arbeid. 
Organisering av tjenesten har stor betydning for hvordan oppgavene løses, og om ressurser 
og kompetanse brukes best mulig. Det viktigste ved å sette søkelys på om den eksisterende 
organiseringen er hensiktsmessig, er å sikre at man har den organiseringen som gir best 
oppgavefordeling og ressursutnyttelse.

► Internkontroll og forsvarlige tjenester gis kontinuerlig oppmerksomhet 

► Bruk av familieråd som metode og fokus på nettverk

► Evaluering av tiltak 

► Informasjon

► Samordning og tverrfaglig samarbeid i kommunen (individ- og systemnivå)

► Kultur og holdning for å tenke tidlig innsats og samordning

► Kontinuerlig innsats for framsnakking av barneverntjenesten/hverandre som 
samarbeidspartner 



Agenda Kaupang bidrar til omstilling og utvikling av offentlig sektor. Vi bistår 

ledere og medarbeidere med faktabaserte beslutningsgrunnlag og 

effektivisering av prosesser. Agenda Kaupang gjennomfører analyser og 

rådgiving innen ledelsesutvikling, styring, økonomi, organisasjonsutvikling og 

digitalisering.
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