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Mulige fokusområder for kontrollutvalget innenfor
oppvekstomårdet - Oppvekstreformen
Statlige lenker
https://bufdir.no/Barnevern/reform/om_reformen/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-73-l-20162017/id2546056/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-73-l-20162017/id2546056/
Mulige perspektiver for kontrollutvalget mht. oppvekstreformen:
• Be KD om en orientering vedrørende overordnet strategi for å nå reformens
målsetninger.
• Be KD om en orientering vedrørende eventuelle nødvendige endringer og
tilpasninger. Hvem gjør og har ansvar for hva?
• Be KD om en orientering vedrørende kompetanseplanlegging og
kompetanseutvikling.
• Be KD om en orientering vedrørende hvilke refleksjoner som er gjort knyttet til
informasjonsflyt og kunnskapsdeling.
• Be KD om en orientering knyttet til organisasjonskultur og viderutvikling av
denne.
Nedenstående er utdrag fra Udirs nettside.
Mål med reformen
• Kommunene skal styrke arbeidet med tidlig innsats og forebygging
• Hjelpen skal bli bedre tilpasset barn og familiers behov
• Rettsikkerheten til barn og familier skal bli godt ivaretatt
• Ressursbruken og oppgaveløsningen i barnevernet skal bli mer effektiv
Større kommunalt ansvar for barnevernet
Barnevernsreformen gir kommunene et større ansvar for barnevernet, både faglig og
økonomisk. Dette stiller krav til ledelse i barnevernet, til kommunens styring av
barnevernet og til det samlede familiestøttende arbeidet.
Større oppmerksomhet rundt forebygging
Et av målene med reformen er at kommunene skal styrke arbeidet med tidlig innsats
og forebygging i hele oppvekstsektoren. Tidlig innsats, med tiltak som er godt
tilpasset barnas og familienes behov, er først og fremst en investering i innbyggernes
velferd, men må også ses på som en investering som kan spare kommunen for mer
inngripende og kostbare tiltak senere.
Økt faglig og økonomisk ansvar

Med barnevernsreformen får kommunene økt økonomisk ansvar for ordinære
fosterhjem samt høyere egenandeler for statlige barnevernstiltak. Kommunene får
også et økt faglig ansvar, blant annet gjennom et helhetlig ansvar for oppfølging og
veiledning av fosterhjem.
Endringene skal samlet sett gi et bedre barnevern, slik at flest mulig barn kan få
tilpasset hjelp innenfor de ressursene barnevernet og kommunen til enhver tid
disponerer. Endringene vil også gi kommunene sterkere insentiver til å jobbe
forebyggende. Økt økonomisk ansvar vil bli kompensert gjennom en økning i
rammetilskuddet.
Tydelig statlig andrelinjetjeneste
Barnevernsreformen bygger på at det fortsatt skal være en tydelig statlig
andrelinjetjeneste. Gjennom oppgaveansvar på spesialisert nivå skal det statlige
barnevernet utfylle det kommunale nivået i barnevernet.
Endringene ikke like omfattende som høringsforslaget
Forslag til endringer i ansvarsdelingen mellom stat og kommune på
barnevernsområdet ble sendt på høring våren 2016. Høringsnotatet inneholdt mer
omfattende forslag om overføring av ansvar fra stat til kommune sammenlignet med
den endelige barnevernsreformen, som ble vedtatt av Stortinget våren 2017.
Endringene som følger av barnevernsreformen er heller ikke like omfattende som
Forsøk med ny ansvarsfordeling mellom stat og kommune i barnevernet.
Dette skriver KS (Trøndelag)
https://www.ks.no/regioner/ks-trondelag/et-skritt-mot-en-ny-oppvektsreform/
Et skritt mot en ny oppvektsreform
Når barnevernsreformen trer i kraft 1. januar 2022 er det forventet at nasjonal politikk
vises i kommunal praksis. Prosjektet Barneløftet er en del av det reformforberedende
arbeidet.
Reformen handler om overføring av faglig og økonomisk ansvar, fra stat til kommune,
men reformen tydeliggjør først og fremst at vi alle har et ansvar. Skal vi lykkes er det
derfor ikke tilstrekkelig å kalle dette en barnevernsreform – men en oppvekstreform.
Film om temaet. (Film om barneløfte): https://youtu.be/YtLnTa0xJbY
Filmen er laget som en del av arbeidet med prosjektet "Barneløftet", med
undertittelen "Bedre å være barn i Trøndelag - et felles ansvar".
Barneløftet har satt fokus på samarbeid på tvers av tjenester og på tvers av
kommunegrenser. Får vi utviklet dette videre vil det bidra til et mer likeverdig
tjenestetilbud for barn, unge og deres familier.
Prosjektets visjon
«Det skal være bedre å være barn i Trøndelag – og dette er et felles ansvar»
Vern av barn er et felles ansvar og ikke bare barneverntjenestenes sitt ansvar. Skal
vi lykkes med denne reformen må vi tenke at dette ikke bare er en barnevernsreform,
men en oppvekstreform.
Prosjektets hovedmål
«Gjennom systematisk og koordinert samarbeid opplever barn, unge og deres
familier å få rett hjelp til rett tid».

Ved å arbeide målrettet er det ønskelig at prosjektperioden vil føre til:
Et godt og robust eierskap til barnevernet lokalt.
Det er utviklet en bredde av arbeidsmåter og det inngås avtaler mellom kommunene
på videre utnyttelse av tjenestene/tiltakene de besitter.
Risikoen for svikt i tjenestene er redusert ved at kommunene er sammen om å dekke
behovet for hjelpetiltak.
Kommunene i Trøndelag står sterkt rustet i implementeringen av kvalitets- og
strukturreformen som trer i kraft fra 01. januar 2020.
Erfaringene gjort i forsøket underveis og avslutningsvis er delt, og skaper
overføringsverdi til andre kommuner og regioner.
Prosjekteierskap og organisering
Barneløftet er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene i Trøndelag, Fylkesmannen
og KS, og sammen med en rekke andre aktiviteter det er en del av den satsningen
og utviklingen mot utsatte barn og unge og barnevernet i Trøndelag. Alle
kommunene i Trøndelag er med i prosjektet. KS Trøndelag er prosjekteier, og det er
Kommunedirektørutvalget i Trøndelag som er styringsgruppe.
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