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Barnevern. Kommunebildet på høring i kommunen pr 6.10.

Sentrale nøkkeltall/begrep:

Kommunemonitor 2021, kommunebilde 2022

Hamar
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%
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%

Løten

%

Fristbrudd i undersøkelsessaker (2021 – andre halvdel), 

fylkessnittet 7,6%

2 1,3 8,7 46

Andel barn med hjelpetiltak i hjemmet av alle barn 

med tiltak 0-17 år, fylkessnittet 70,7%

57,1 74,7 67,7 79,1

Barn i hjelpetiltak med evaluert tiltaksplan, 

fylkessnittet 88,6%

100 98 82 56

Antall fosterbarn plassert i familie og/eller nære 

nettverk, fylkessnittet 34,9%

30,6 35,6 56,9 47,1
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❑Barneverntjenesten i Hamar kommune vurderes som god
NB: stillinger i barneverntjenesten med fagutdanning - fristbrudd 3 % - 6 % nasjonalt (2022)  - høy andel i befolkningen med utdanning ut over grunnskole

❑Barneverntjenesten i Ringsaker kommune vurderes som god

NB: lavere utgifter til forebygging, helsestasjon og skolehelsetjeneste per innbygger enn fylket - fristbrudd 1,1 % - 6 % nasjonalt (2022) – positivt at tjenesten er styrket – saker per 

saksbehandler nå er 11.6 mot 15,6 i 2021

❑Barneverntjenesten i Stange kommune vurderes som god
NB: stillinger i barneverntjenesten med fagutdanning – høy andel barn i befolkningen - fristbrudd 0 – 6 % nasjonalt (2022) – positivt at kommunen har en høy andel av fosterhjemstiltak i 

familie og nære nettverk – bruker mer på forebygging enn fylkessnittet

❑Barneverntjenesten i Løten kommune vurderes som sårbar
NB: fristbrudd 32 % - 6 % nasjonalt (2022) – barn uten tiltaksplan – barn som ikke får evaluert tiltaksplan – positivt at kommunen har en høy andel av fosterhjemstiltak i familie og nære 

nettverk  - tydelig at kommunen prioriterer barneverntjenesten med økonomiske  midler 

Statsforvalteren sin vurdering av kommunenes status vs oppvekstreform
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2021 

Regionmøter-
Informasjon  om 
barnevernreformen

Kompetansestrategien 
2018 – 2024 – mål å 
heve kvalitet på 
saksbehandling

2022

Lovendringer som 
innebærer økt kommunalt 
selvstyre

Forebyggende Plan

Fullfinansiering , oppfølging 
og veiledning fosterhjem

Nye bestemmelser om 
samordning, samarbeid og 
koordinering av 
velferdstjenester

Masterkrav 

Veiledet praksis

2023

Ny barnevernlov 

Bakgrunn:
St mld 14 (2014-15): Kommunereformen – gjennomgang av statlige og 
kommunale oppgaver, ny 

ansvarsfordeling. Iverksatt januar 2020
Prop 73 L – barnevernreformen: opprinnelig utgangspunkt i 
Sundvoldserklæringen 2013. oppbygging 

av kompetanse og mer ansvar for fag og økonomi
Prop 133 L – ny barnevernlov lagt frem april 2021, noen endringer fra 2022, 
formelt iverksatt fra 

2023, komplett utgave
Prop 100 L – endringer i velferdslovgivningen fra 01.08.22 for mer 
samordning, samarbeid og 

koordinering 2024
STATUS –


