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sammendrag

Den markedsliberalistiske stat og New Public Management (NPM)
i barnevernet
Det norske barnevernet har de siste tiårene gjennomgått store endringer i
organisering, finansiering og ledelse. Denne rapporten undersøker omfanget og
effektene av disse endringene. En av de klareste konklusjonene er at barnevernet i dag,
er ledet, organisert og finansiert på måter som klart oppfyller sentrale kriterier i
de akademiske definisjonene av NPM. Prinsipper og metoder i NPM har i utgangspunktet markedet som forbilder for organisering av offentlig virksomhet, og har
vært de styrende ideene for omorganisering av offentlig sektor de siste tiårene.
Mange av premissene for utviklingen av barnevernet legges ikke av barna og
fagprofesjonene, men heller ikke i Stortinget eller på oppdrag fra folkevalgte.
Derimot har konsulenter og oppdragsutredninger, ofte uten barnevernsfaglig
kompetanse, fått en sentral rolle som premissleverandør. Dette er i tråd med
utviklingen i andre sektorer der NPM-ideene har fått stort gjennomslag.
Det er politisk og faglig uenighet, i og utenfor det barnevernsfaglige miljøet, om
hvilken effekt NPM-reformene har hatt for barna som er i barnevernets omsorg. I
denne rapporten deler vi debatten grovt inn i to ulike syn på barnevern: markedsbarnevernet og samfunnsbarnevernet. Det er flere stridspunkter mellom disse,
men et sentralt tema er hvorvidt sosiale problemer lar seg definere og løse på en
«klar, målbar og kalkulerende måte», slik en tenker seg prinsippene i grunnleggende
vitenskapelige prosesser (eller i et effektivt marked).
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Under utviklingen av den markedsliberale staten har også de økonomiske og sosiale
ulikhetene økt. Dette endrer og påvirker forutsetningene rundt barnevernets arbeid.

Fra kommunalt og fylkeskommunalt barnevern til sentralisert
marked
En gjennomgang av barnevernets utvikling fra 1990-tallet til i dag viser en gradvis
utvikling frem til dagens markedsbarnevern. Barnevernet er i begynnelsen av
perioden en offentlig finansiert velferdstjeneste, som i hovedsak ble drevet av
det offentlige selv, i langsiktige samarbeidsavtaler med ideelle aktører. I dag er
barnevernet en offentlig finansiert velferdstjeneste, hvor mye er organisert i bestiller-/utførermodeller, og med et stort innslag av kommersielle aktører.
Barnevernsreformen i 2004 satte fart på utviklingen mot markedsbarnevernet. I
arbeidet med ny barnevernsreform, som har pågått siden 2014, går mye ut på å
sikre konkurransen i barnevernsmarkedet. I dag har kommersielle aktører betydelig
markedsmakt, og er sammen med det offentlige og ideelle barnevernet organisert i
et system, der konkurranse er gjennomgående organisatorisk prinsipp.

Barnevernet i samfunnet
Barnevernet har vokst mye siden 1990-tallet både i omfang og tiltak. I befolkningen
er det økt familiefattigdom og økt mangfold. Undersøkelser viser at det samtidig
er familiene med komplekse utfordringer som får minst hjelp og tilbudet til de
mest utsatte ungdommene som svikter oftest. For mange barn i barnevernet får
ikke den helsehjelpen de trenger.
Det brukes mer penger på barnevern og kostnadene har økt. For noen typer tjenester har kostnadene økt kraftig. Denne kostnadsøkningen har i de senere årene
ikke en direkte sammenheng med økt antall barn som mottar hjelp. Andelen
kommersielt drevet barnevern har økt kraftig i samme periode, på bekostning av
offentlig drevet barnevern. De ideelle organisasjonene har ikke samme forutsetninger for å delta i markedet.
Det har vært lite statlig bufferkapasitet på institusjonsområdet. Det har gitt økning
i dyre enkeltkjøp hos kommersielle selskaper. Oppmerksomheten rundt at barn
og ungdom ikke får det tilbudet de burde hatt, har økt. Førstelinjene i barnevernet
er hardt presset. Det er høy turnover og stor arbeidsbelastning.
Den høye andelen kommersiell virksomhet i barnevernet utfordrer grensene for
myndighetsutøvelse og har svekket den offentlige kontrollen med kvaliteten og
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innholdet i barnevernstjenestene. Det er et misforhold mellom den faktiske utviklingen i barnevernet og Stortingets vedtak.

Fagutvikling, trender og system henger sammen
Med en samfunnsøkonomisk forståelse er det ikke mulig å avgjøre barnevernets
nytte ut ifra bunnlinjen i barnevernets budsjetter, eller måling av effekt av enkeltinnsatser. Barnevern er resultat av en helhetlig samfunnsinnsats. Det er mange
aktører og det er hvordan barnebefolkningen klarer seg i generasjonsperspektiver,
som er samfunnets egentlige lakmustest på om samfunnet driver godt sosialt og
barnevernsfaglig arbeid.
Et markedsbarnevern krever oppsplitting og konkurranse, hemmelighold av ting
som kan gi konkurransefortrinn (for eksempel gode arbeidsmåter og fagkunnskap),
standardisering, måling, prisfastsettelse og kontrakt. Dette fremmer kortsiktighet
og resultatene knyttes til det målbare innenfor kontraktsperioder og kontraktsinnhold.
Parallelt med utviklingen av markedsbarnevernet, har barnevernets arbeid blitt
underlagt nye krav om at praksisen skal være kunnskaps- eller evidensbasert.
I barnevernsfeltet er det uenighet om hvilket kunnskapssyn som skal legges til
grunn for barnevernets fagutvikling, og hvilken plass praksis og kritisk faglig
refleksjon over praksis, skal ha. Det er også uenighet om hvorvidt barnevernet
lar seg måle i tråd med det den sentraliserte fagutviklingen legger opp til, og om
barnevernet har dreid for langt i retning av et individfokus, på bekostning av
forhold i individenes omgivelser. Det er enighet om at barnevernets analyse-,
dokumentasjons-, og vurderingsarbeid må styrkes, men ikke hvordan dette best
gjøres.
Målet om mer samhandling og bedre forebygging, er utfordret i bestiller-/utfører organiseringen.

Tillitsreform eller tillitsløft
Det ser ut til å være en enighet, i fagbevegelsen og de rød-grønne partiene, om at
det trengs et oppgjør med NPM i offentlig sektor. Deres alternativ omtales ofte
som en tillitsreform. Skal en tillitsreform ha virkning forutsetter det en grunnleggende annerledes måte å tenke offentlig sektor på. Velferdstjenestene må ses
på som en fellesskapsinvestering og vurderes samfunnsøkonomisk. Det må legges
et langsiktig samfunnsperspektiv til grunn, der beredskap ikke er en utgift, men

8

|

SAMMENDRAG

en investering for samfunnet. Trygghet, utdanning og velferd i befolkningen, er
del av samfunnsberedskapen.
Barnevernlovens formål må oppfylles. Det trengs en endring i organisering, finansiering og ledelse. Barnevernet må frigjøres fra konkurransesystemet og den sentraliserte styringsmodellen det i dag er underlagt. En tillitsreform må utvikles lokalt,
men rammene som kan gjøre at den lykkes, må legges i Stortinget. Det må sikres
folkevalgt kontroll over utviklingen i barnevernet.
Det kommersielle barnevernet må fases ut. Markedsrettingen må opphøre, og
bestiller-/utførermodeller erstattes med større grad av rammefinansiering. En
tillitsmodell må sikre førstelinjene medvirkning og medbestemmelse. Bemanningen må stå i forhold til oppgavene og være tilstrekkelig til å drive fagutvikling
og gode prosesser. Fagutviklingen må i større grad skje med utgangspunkt i
førstelinjenes erfaring i fra praksis, i samarbeid med offentlige utdannings- og
forskningsinstitusjoner.
De offentlige barnevernsinstitusjonene må ha større kapasitet. Tiltaksapparatet
må innrettes slik at lokalt barnevern har større handlingsrom. Endringene er
nødvendige for at en tillitsreform skal virke, og at barns, ungdoms og familiers
medvirkning skal bli mer reell enn i dag.

1
innledning - «it takes a village»

Barnevernet er en offentlig finansiert velferdstjeneste med et klart politisk formål.
Barnevernlovens formål lyder:
Loven skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres
helse og utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid. Loven
skal bidra til at barn og unge møtes med trygghet, kjærlighet og forståelse og at
alle barn og unge får gode og trygge oppvekstvilkår.
Organisering, finansiering og ledelse bør understøtte barnevernlovens formål.
Denne rapporten drøfter om det er tilfellet i dag.
De økonomiske og sosiale forskjellene i samfunnet har økt i markedsliberalismens
tidsalder. Det skaper flere sosiale problemer velferdstjenestene, som barnevernet,
må møte, men ikke kan løse egenhendig. Et godt barnevern for alle barn trenger
en samfunnskritisk tilnærming og faglig politisk kamp for rettferdig fordeling av
ressurser og makt.
Rapporten vil vise at dagens barnevern er ledet, organisert og finansiert på en
måte som gjør at barnas situasjon trenges i bakgrunnen. Barnets beste burde vært
styrende for alle barnevernsreformer. I dag må barna konkurrere om oppmerksomheten med et sterkt og snevert bedriftsøkonomisk fokus. I Landsforeningen
for barnevernsbarn (LBF) sitt program for drømmebarnevernet uttrykker «Sandra»
følelsen av å være et tall slik:
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De ga meg opp.
«Nå er du voksen»
Skal jeg klare meg selv nå?
Hvordan gjør jeg det da?
Ingen har lært meg det.
De tenker ikke slik.
I deres papirer er jeg bare et tall.
Et tall som koster dem penger.1
I denne rapporten deles dagens norske barnevernsdebatt inn i to dominerende
hovedretninger: markedsbarnevernet og samfunnsbarnevernet. Disse hovedretningene er ment å beskrive to ulike syn på dagens barnevern, der førstnevnte
gruppe ser introduksjonen av markedsmekanismer og faglig standardisering som
en positiv utvikling, mens sistnevnte mener de siste tiårenes utvikling fortrenger
et mer helhetlig syn på barnas plass i samfunnet.
I kapittel to beskriver vi hvordan barnevernet i dag er ledet, organisert og finansiert
på måter som klart oppfyller sentrale kriterier i de akademiske definisjonene av
New Public Management (NPM). Dette er en sentral del av utviklingen mot en
markedsliberal stat.
Markedsbarnevernet ble for alvor dominerende med barnevernsreformen i
2004, og har vært videreført av alle regjeringer siden. Det er i dag hovedretningen innenfor norsk barnevern, og barnevernet er trolig en av sektorene der
NPM-reformene har vært mest gjennomgripende. Likevel har det, sammenlignet
med de omfattende debattene om helseforetaksmodellen, vært urovekkende stille
om dette knyttet til barnevernet.
I denne rapporten drøftes informasjon som i dag er tilgjengelig i form av utredninger
og rapporter, og som viser at markedsbarnevernet ikke oppfyller lovens mål om
«barnets beste».
Markedsbarnevernet har som premiss at det er mulig å oppnå fullkommen informasjon om det enkelte barns behov og hvilken effekt ulike tiltak vil gi. Derfor strekker
organisering, finansiering og ledelse seg alltid etter å forsøke å nå dette målet.
Markedsbarnevernet arbeider for å utvikle modeller som legger til rette for kjøp
og salg av barnevernstjenester, standardisering og for konkurranse om å få delta
i markedet.
1 Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB), Drømmebarnevernet: https://barnevernsbarna.no/app/
uploads/2019/05/Dr%C3%B8mmebarnevernet.pdf
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Innenfor samfunnsbarnevernet mener man at det kortsiktige, bedriftsøkonomiske
fokuset standardiseringen og konkurransen gir, går utover godt barnevernsfaglig
arbeid og dermed barna.
«It takes a village» sies det ofte om den samfunnsinnsatsen som må til for at et
barn skal dannes, modnes og utvikles. Landsbyen eller samfunnet som i dag møter
barnevernsbarna er for sjelden et felleskap som drar i samme retning. Mange av
hjelperne er konkurrenter i et marked og samarbeid blir dermed vanskelig. Samfunnsbarnevernet bygger på tradisjonen fra kritisk reflekterende barnevernsfaglig og
sosialt arbeid. Det å hjelpe barn ses som et helhetlig og langsiktig samfunnsprosjekt,
og en erkjennelse av at det er umulig å oppnå fullkommen informasjon. Samfunnsbarnevernet har på tross av markedsbarnevernets dominans, mange tilhengere
og retningen ivaretas i deler av fagbevegelsen, deler av det politiske miljøet og
blant fagfolk og forskere.
De rød-grønne partiene og fagbevegelsen har tatt til orde for en tillitsreform eller
et tillitsløft i offentlig sektor. Barnevernet trenger endringer som løftene om mer
tillit bærer med seg. Men den pågående barnevernsreformen (2014), bygger derimot
på at markedsbarnevernet skal fortsette. Dagens styringssystem som fremmer
markedsrettingen og kommersialiseringen, er samtidig et stort hinder for mer
lokal tillit, helhetlig samfunnstenkning og mer frihet i barna og familienes møte
med førstelinjene.
Hvordan barnevernet utvikles i årene som kommer, vil avhenge av om det er
markedsbarnevernet eller samfunnsbarnevernet som vinner frem.

Denne rapporten gir verken klare anbefalinger eller berører alle områder i barnevernet der endring er nødvendig. Det krever bredt sammensatt faglig og politisk
kunnskap. Rapporten gir overordnede politiske anbefalinger og forhåpentligvis
nyttig informasjon om norsk barnevern. Det håper vi er et godt utgangspunkt for
systemkritisk debatt. Flere barnevernesansatte har delt kunnskap og erfaringer.
Det har vært til stor nytte. Mange takk for det. Innholdet er den som skriver
ansvarlig for.
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2
Den markedsliberalistiske stat og New Public
Management (NPM) i barnevernet

Barnevernet er del av en større samfunnsutvikling. De sosiale og økonomiske
forskjellene har økt i samfunnet. Markedsliberalismen har endret maktforholdet
mellom arbeid og kapital, i kapitalens favør. En hardere arbeidslinje, kombinert
med et mer utrygt arbeidsliv, presser flere ut i utrygge familiesituasjoner. Økt
ulikhet skaper sosiale problemer velferdstjenester, som barnevern, får i oppgave
å løse. Denne oppgaven kan fremstå ganske umulig dersom det ikke gjøres noe
med årsakene og drivkreftene bak problemene. Hver enkelt barnevernsansatt
kan ikke alene gjøre noe med dette og sentrale verktøy for å løse problemene barnevernet møter, finnes ikke i dag. Førstelinjene i barnevernet og i sosialt arbeid
har imidlertid førstehånds kunnskap om samfunnsutviklingen. De kan i felleskap
engasjere seg for å endre forutsetningene som samfunnet legger for barnevernets
arbeid. Det er stort behov for en samfunnskritisk tilnærming, og en fagpolitisk
kamp for å endre maktforholdene og dermed fordelingen i samfunnet. Dette er
en politisk kamp barnevernet kan bli en del av, og det er gjennom den, muligheten
til å realisere samfunnsbarnevernet ligger.
Den nyliberalistiske eller markedsliberalistiske ideologien har i det moderne barnevernets utviklingsperiode, fra 1990-tallet, fått gjennomslag på mange samfunnsområder. Det fremstår likevel som et paradoks at markedsliberalismen, og med
det NPM, har fått større gjennomslag i barnevernet, enn i flere av de andre velferdssektorene. Barnevern er sammensatt fagarbeid. Barnevernet skal på vegne av felles-
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skapet stille opp når sårbare barn og familier trenger hjelp. Barnevernet driver
også myndighetsutøvelse.2
I fagboken «Modernisering av offentlig sektor» beskriver en av sosialdemokratiets
største reformatorer Tormod Hermansen, «den nyliberalistiske stat» som ble utviklet
fra 1980- tallet, slik:
Samlet sett utviklet det seg et mønster i programmene for modernisering og fornyelse
som gjør det berettiget å bruke betegnelsen «Den nyliberalistiske stat». Karakteristiske trekk ved dette mønsteret er bruk av markedsmekanismer og konkurranse
som middel til effektivisering og brukerorientering, og en gradvis nedbygging av
statens og kommunenes tjenesteproduksjon i egen regi til fordel for privatisert tjenesteyting. I stedet for direkte politisk styring i virksomhet i egen regi satses det på
bruk av kontrakter, dels med private aktører og dels med offentlige enheter, som må
konkurrere om oppdrag på samme vilkår som private. Innenfor den virksomhet
som drives i offentlig regi, legges styringsregimene om fra direkte aktivitets- og regelstyring til mål- og resultatstyring. Et gjennomgående trekk ved det nyliberalistiske
regimet er et klarere skille mellom statens ansvar som «bestiller» av tjenester, og
etaters og institusjoners ansvar som utfører eller leverandør. Dette skillet har ikke
bare til hensikt å tydeliggjøre ansvarsfordelingen, men også å legge grunnlaget for
at det offentlige i større utstrekning kan kjøpe tjenester fra private.3
Kurt Klaudi Klausen beskriver i boken «Modernisering av offentlig sektor» New
Public Management (NPM) som et samlebegrep med to søyler. En økonomisk
søyle og en organisatorisk og ledelsessøyle:
Den økonomiske søylen: privatisering, nye selskapsdannelser, offentlig-/privat
samarbeid, konkurranseutsetting/outsourcing og kontraktsstyring, frie brukervalg,
brukerbetaling, profitt («profitcenter- tanker»), inntektsdekkende virksomhet,
selektive lønnsinsitamenter osv.
Organisatorisk og ledelsessøyle: etablering av styring og sjefsgrupper, entreprenøraktig ledelse, strategisk ledelse, team-ledelse, TQM (total quality management),
kvalitetsledelse: dokumentere prosesser, prosedyrer og rutiner og BPR (business
2 «Offentlig myndighetsutøvelse er et begrep som beskriver forvaltningens rettslige adgang til ensidig å binde den enkelte privatperson til plikter, rettigheter, påbud eller forbud, samt å sanksjonere eller
kontrollere den enkelte.» Definisjon er hentet i høringsnotat: Rammevilkår for private tjenesteytere i
barnevernet, 20.03.20 https://www.regjeringen.no/contentassets/b1aa078301b14dfb8f9179a6c5745756/
horingsnotat--rammevilkar-for-private-tjenesteytere-i-barnevernet.pdf
3 Modernisering av offentlig sektor, Trender, ideer og praksiser, Busch, Johnsen, Klausen, Vanebo (red.),
Universitetsforlaget 2011, s. 40
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process re-engineering), Lean, evaluering og mål- og rammestyring, nye økonomistyrings-, regnskaps- og budsjettsystemer mv.4
For et komplett bilde kan det legges til en søyle:
Den demokratiske søylen: Der politikken og sentral administrasjon organiserer
offentlig virksomhet bort fra sentrale demokratilover som Offentlighetsloven,
Forvaltningsloven og Arkivloven. Samtidig som demokratielement i Kommuneloven, Arbeidsmiljøloven og Tjenestemannsloven svekkes.
I Store norske leksikon beskrives NPM slik:
New Public Management eller NPM er en fellesbetegnelse for en rekke prinsipper
og metoder for organisering og styring av offentlig virksomhet. Disse prinsipper
og metoder har i utgangspunktet markedet som forbilder, men med visse tilpasninger
der det er vanskelig å ta i bruk markedsløsninger. NPM bygger på en antakelse
om at en offentlig virksomhet som likner mer på markedet vil kunne bidra til
bedre kvalitet og større effektivitet i den offentlige tjenesteytingen. Tross denne
forankringen i en markedstenkning, kan imidlertid NPM ikke oppfattes som en
helhetlig teori om og for styringen av offentlig virksomhet. Blant annet vil flere av
de anbefalte tiltakene kunne stå i et motsetningsfylt forhold til hverandre.5
En viktig side ved nyliberalisme er at den går inn for å privatisere skattefinansiert
offentlig virksomhet. Mest mulig skal være marked og den delen av offentlig
virksomhet som fortsatt er offentlig drevet, skal likevel styres etter modeller fra
næringslivet. Denne markedstenkningen gjør at mange like gjerne snakker om
markedsliberalisme, som nyliberalisme.
Marked, enten som konkurranse eller markedet som forbilde for offentlig drift,
gjør ordet markedsliberalisme presist, og det vil i hovedsak brukes heretter. Med
markedsretting av offentlig sektor menes når virksomhet i egenregi drives etter
prinsipper hentet fra privat næringsliv. Med kommersialisering menes når oppgavene settes ut til en privat kommersiell bedrift og dermed privatiseres. NPM
brukes i tråd med SNLs definisjon: prinsipper og metoder som i utgangspunktet
har markedet som forbilder.
Denne rapportens gjennomgang av barnevernet vil vise at barnevernet er ledet,
organisert og finansiert i dag på måter som klart oppfyller flere av kriteriene i
4 Ibid., s.53. Egen oversettelse med utfyllende forklaring.
5 https://snl.no/New_Public_Management
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definisjonene ovenfor. NPM er et etablert akademisk begrep, som beskriver en
bestemt type samfunnsutvikling. I den offentlige debatten legger ulike aktører ulikt
i begrepet, også ut i fra ulike motiver. For eksempel har mange politikere som har,
ut ifra den akademiske definisjonen av NPM, vært med å innføre NPM–reformer,
ikke alltid vært villige til å akseptere denne betegnelsen.
Rapporten gir en beskrivelse og analyse av dagens barnevern uavhengig av om
barnevernet i ethvert henseende oppfyller enhver definisjon av begrepet NPM.
Det er virkeligheten som møter barn i barnevernet som er viktig og hvilken organisering, ledelse, finansiering og fagtrender som styrer disse møtene. Systemkritisk
debatt om hva som skjer er langt viktigere, enn debatt om hva det som skjer skal
kalles.
I innledningen er trendene i norsk barnevern oppsummert i begrepene «markedsbarnevern» og «samfunnsbarnevern». Problemet med slike begrepskonstruksjoner
er alltid at de risikerer å overforenkle, der virkeligheten er komplisert. I norsk
barnevern er imidlertid markedsrettingen og kommersialiseringen så tydelig og
det har så vidtrekkende konsekvenser, at det forsvarer bruken av ordet «markedsbarnevern» om denne hovedtrenden.
«Samfunnsbarnevernet» er naturligvis et mer ullent begrep, fordi barnevernet
det forsøker å beskrive ikke har vunnet frem som hovedtrend. Eksemplene er
dermed mer spredte og fragmenterte. «Samfunnsbarnevern» er altså ment å beskrive
mange ulike innfallsvinkler og praksiser, som kan passe inn under en slik paraply.
Fellesnevneren er tro på at barnevern må ses i en helhetlig, langsiktig og samfunnsøkonomisk sammenheng. Hjelp til familier må være resultat av en fellesinnsats
og at denne innsatsen lar seg ikke standardisere eller måle så presist, at det kan
brukes til prising i et fungerende marked.

2.1 Markedsbarnevernet
Se del 3 for utfyllende gjennomgang av barnevernets utvikling fra 1990-tallet og
til i dag. Se Vedlegg 1 og 2 for et oppsett av dagens organisering av barnevernet
og gangen i en barnevernssak.
Barnevernet ble statliggjort i 2004, to år etter at sykehusene ble statliggjort. I 2004
tok staten over de oppgavene som fylkeskommunene hadde hatt på barnevernsfeltet.
Institusjonsbarnevernet, med unntak av i Oslo, ble lagt til Barne-, ungdoms- og
familiedirektoratet (Bufdir) sin underliggende etat; Barne- ungdoms- og familieetaten (Bufetat). Bufdir styrer Bufetat, som har ansvar for det statlige barne- og
familievernet.
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Barnevernet er styrt av Barne- og familiedepartementet (Bfd) i hovedsak gjennom
de årlige tildelingsbrevene til Bufdir. Bufdir svarer ut bestillingen fra regjeringen
i sine årsrapporter. Bufdir bygger sin styring av Barne-, ungdoms- og familieetaten
(Bufetat) på prinsippet om mål- og resultatstyring. Barnevernet er organisert i en
bestiller-/utførermodell, med betydelig innslag av kommersielle selskaper som
driver barnevernstjenester på vegne av det offentlige. Store deler av det statlige
barnevernets økonomi er derfor kontraktsstyrt ved anbudsprosesser, stykkprising
og enkeltkjøp (hvor kontraktene er mindre detaljerte og omfattende på grunn av
tidsmangel).
Bufdirs styringslinjer gir en styringsrett ovenfor underliggende etat og tjenester,
som gir utstrakt mulighet til å styre økonomisk, men også til å drive faglig normering i
sektoren. Bufdir har styringsrett først og fremst i det statlige barnevernet, men er
fagdirektorat for hele barnevernet. Styrkeforholdet mellom statlig og kommunalt
barnevern går i direktoratets favør og Bufdir har betydelig gjennomslagskraft
også i det kommunale barnevernet, om enn mer indirekte enn i det statlige barnevernet. Systemet Bufdir er satt til å administrere kan kalles et markedsbyråkrati.
Anskaffelsesdirektøren i Bufdir, er en av fire underdirektører (de andre er: strategi,
kommunikasjon og internrevisjon). Bufdir driver altså både anskaffelsesarbeid
og fagutviklingsarbeid. Bufdir har nasjonal faglig normering som mål, og begrunner
dette med at uønsket variasjon skal unngås. Bufdirs målsetting er at flere barn
som trenger hjelp i barnevernet, skal inn i standardiserte forløp som skal effektmåles underveis. Det jobbes for å komme frem til en nasjonal kvalitetsstandard
for barnevernet gjennom blant annet utvikling av et kvalitetssystem i DigiBarnevern.6
Denne fagutviklingen vil ikke svekke markedsbarnevernet, men snarere styrke det.
Sykehusene ble altså organisert i en foretaksmodell i 2002. Barnevernet ble ikke
det, men både ved barnevernsreformen i 2004 og under den pågående barnevernsreformen vurderes også en form for foretaksorganisering av barnevernet. En
organisering av det statlige barnevernet i en form for foretaksmodell vil sannsynligvis
forsterke den allerede dominerende posisjonen NPM har i dagens barnevernssystem.
(Se denne rapportens del 3.11 for nærmere beskrivelse)

6 DigiBarnevern er et kommunalt og et statlig prosjekt, i samarbeid mellom Bufdir, KS og kommunene
Trondheim, Oslo, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Bærum, Asker og Lørenskog. Oppgitt mål er blant
annet å sørge for bedre IT-løsninger. Prosjektets gang: konseptfase (2016-2017), planleggingsfase (20172019) og gjennomføringsfase (til 2022). Kilde: Bufdir, https://bufdir.no/prosjekter/digibarnevern/om_digibarnevern/
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2.2 Markeds- og konsulentmakt
Barnevernsfeltet er delvis innhyllet i en tåke av spesialist - og konsulentrapporter.
Bfd og Bufdir er en betydelig inntektskilde for mange konsulent- og rådgivningsfirmaer som årlig leverer på bestilling. Rapportene og utredningene er så mange
at det knapt finnes noen, i hvert fall ikke utenfor departement og direktorat,
som har full oversikt over alle. I tillegg bestiller gjerne bransjeforeningen, NHO
Service og Handel, motrapporter i det samme konsulentmarkedet, når de ikke
støtter funnene i rapporter myndighetene har bestilt.
Et eksempel på dette er da Vista Analyse AS skrev rapporten «Bruken av private
aktører i barnevernet- ansvar på avveie?» i 2016.7 Rapporten fikk stor oppmerksomhet. I 2017 kom det som i barnevernet omtales som «Oktoberbrevet».8 Departementet er i brevet tydelig på at oppgaver som innebærer utøvelse av offentlig
myndighet ikke kan delegeres eller legges til private aktører.
NHO gikk til kraftig angrep på Vista-rapporten og skrev:
Det statlige barnevernet har gitt private store profittmuligheter og har lite kontroll,
hevder rapport. -Konklusjonen i rapporten er både respektløs, lite innsiktsfull og
feilaktig, sier Anne-Cecilie Kaltenborn til VG.9
Året etter bestilte NHO en motrapport av konsulentselskapet Rambøll.10 I 2019
omtalte fagsjef for helse og velferd i NHO Service og Handel, Vista rapporten slik
i et leserinnlegg i Dagsavisen:
En rapport så skjev og ubalansert at det flaut å lese [sic]. (...) Rambøll har gjort en
motrapport i 2018 som dokumenterer blant annet at det private fosterhjemstilbudet
er viktig, både for kapasitet og kvalitet, og at samarbeidet mellom Bufetat og private
leverandører er bra.11
7 «Bruken av private aktører i barnevernet- ansvar på avveie?» 2016/19 Vista Analyse, Ekhaugen og
Rasmussen https://www.regjeringen.no/contentassets/f1b031c9730443ea9797ea40aefd63ef/va-rapport-2016-16-bruken-av-private-aktorer-i-barnevernet.pdf (Heretter referert til som Vista 2016/19)
8 Kommunenes bruk av private aktører i barnevernet, Barne- og likestillingsdepartementet, 24.10.17:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/kommunenes-bruk-av-private-aktorer-i-barnevernet2/
id2576580/
9 Rapport om barnevern villeder mer enn den veileder, 11.05.17, https://www.nhosh.no/bransjer/helse-og-velferd/barn-og-ungdom/2017/rapport-villeder-mer-enn-den-veileder/
10 Kartlegging av private fosterhjemstilbud, Rapport Rambøll, mars 2018: https://www.nhosh.no/contentassets/f4eb006f947d4191afb7a63e751f6fac/fosterhjemrapport.pdf
11 Kunnskapsløst om førstelinja i eldreomsorgen, Dagsavisen, 11.03.2019: https://www.dagsavisen.no/
debatt/kunnskapslost-om-forstelinja-i-eldreomsorgen-1.1291592
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Denne evige runddansen av konsulentrapporter er et betydelig demokratisk problem.
Mange av premissene for utviklingen av barnevernet legges ikke av barna og
fagprofesjonene, i Stortinget eller på oppdrag fra folkevalgte. De legges i samarbeid med konsulenter, ofte uten barnevernsfaglig kompetanse, som driver
oppdragsutredning. NHO Service og Handel organiserer de fleste av de store
kommersielle selskapene i barnevernsmarkedet og har økonomiske muskler til å
fremme deres interesser i offentligheten. Få på utsiden kan skille bestillingsverk
fra uhildet utredning. Dette skjer i tillegg på et velferdsområde hvor det er store
personvernhensyn og en streng profesjonell taushetsplikt. Sett utenfra fremstår
barnevernet som uoversiktlig med en til dels taus fagkultur på innsiden, og på utsiden ikke-barnevernsfaglige miljøer, til dels med sterk egeninteresse i barnevernsmarkedet. De ikke-barnevernsfaglige miljøene blir ofte premissleverandørene for
utviklingen av barnevernspolitikken.
Omtrent samtidig som Barneombudet i januar 2020 kom med sin rapport om
barn på barnevernsinstitusjon, «De tror vi er shitkids»12, kom Oslo Economics
(OE) med rapport bestilt av Bfd. Oslo Economics-rapporten heter: «Analyse av
konkurranseforholdene i markedene for tiltak og tjenester til statlig og kommunalt
barnevern».13 Barneombudets rapport tar utgangspunkt i barnets beste og fremmer
forslag til tiltak for å sikre dette. OEs konkurranserapport tar utgangspunkt i
konkurransens beste og fremmer forslag for å sikre dette. Det er det siste regjeringen
har bedt om.

12 Rapport om barn som bor på barnevernsinstitusjon – 2020 «De tror vi er shitkids», Barneombudet,
januar 2020: https://barneombudet.no/wp-content/uploads/2020/01/De-tror-vi-er-shitkids.pdf (Heretter
referert til som «De tror vi er shitkids», Barneombudet, januar 2020)
13 «Analyse av konkurranseforholdene i markedene for tiltak og tjenester til statlig og kommunalt barnevern», Rapport til Barne- og familiedepartementet, Oslo Economics, 2019-43 9. januar 2020 https://
osloeconomics.no/wp-content/uploads/Konkurranseforholdene-i-markedene-for-barnevernet-OE-rapport-2019-43-.pdf (Heretter referert til som Oslo Economics konkurranserapport om barnevern 2020)
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«De tror vi er shitkids»
Rapport som kom i januar 2020, og som ble utarbeidet av Barneombudet for å finne
ut mer om barn og ungdom som bor på barnevernsinstitusjon. Kildene i rapporten er
samtaler med ungdom, innsyn i dokumenter og besøk hos institusjoner og barneverntjenester. Barneombudets anbefalinger følger av rapportens 6 hovedfunn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mangel på tidlig innsats skaper problemer.
Barnets beste styrer ikke valget av institusjon.
Ungdommene har viktig informasjon om god omsorg.
Endringsarbeid krever fag og forståelse.
Vi må tenke nytt om de mest alvorlige sakene.
Barneverntjenesten må følge bedre opp.

Rapportens tittel er gitt av en av ungdommene som er intervjuet.

«Analyse av konkurranseforholdene i markedene for tiltak og tjenester til
statlig og kommunalt barnevern»
Denne rapporten kom i januar 2020, og ble utarbeidet av Oslo Economics på bestilling
fra Barne- og familiedepartementet (Bfd) som en del av arbeidet med barnevernsreform. Anbefalingene følger av rapportens hovedfunn om markedssvikt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Økt innkjøpskompetanse utover rent barnevernsfaglig kompetanse.
Økt bruk av styringsdata.
Økt åpenhet om innkjøpsstrategier i Bufdir og Bufetat.
Økt faglig utvikling innenfor innkjøpsfeltet på tvers av regionene i Bufetat.
Vurdere ulike tiltak for å dempe kostnadene ved barnevernets bistandsplikt.
Bufdirs rutine om forespørsel av minst 3 leverandører bør praktiseres bedre.
Bufdir bør kontinuerlig vurdere hensiktsmessig risiko- og ansvarsfordeling
i kontraktene.
Bufdir kan teste ut ulike kontraktstrategier på institusjonsområdet, primært
kontrakter med høyere andel kjøpsgaranti.
Veiledning av kommunalt barnevern om anskaffelsesregelverket, bruk av
konkurranse og bruk av standardkontrakter.
Fortsatt satsing på kunnskap om hva som er riktig valg, innretning og dimensjonering av tiltak i barnevernet.
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2.3 Samfunnsbarnevernet
Det arbeides i deler av det barnevernsfaglige miljøet, blant forskere, innenfor det
ideelle barnevernet, i deler av politikken og i fagbevegelsen, for at det som her
kalles samfunnsbarnevernet skal vinne frem, på bekostning av markedsbarnevernet.
Det er fremmet flere forslag i Stortinget om å styrke det offentlige barnevernet
og å avvikle eller redusere den store kommersielle andelen. Ideelt Barnevernsforum
(IB) er et forum for ideelle barnevernsinstitusjoner som arbeider sammen for at det
ideelle barnevernet skal sikres vilkår og langsiktighet som gjør at de kan fortsette
sitt tradisjonelt viktige arbeid for barnevernet. IB har jevnlig gitt offentlig uttrykk
for at barneverntjenester er uegnet for konkurranse- og markedstenkning, og at
midler bevilget til barnevern (felleskapets midler) uavkortet må komme barna og
tjenestene til gode og ikke gå til privat profitt.14 Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB) er en tydelig stemme mot kommersialiseringen og markedsrettingen
av barnevernet.15
I det barnevernsfaglige miljøet i Norge pågår det gode faglige diskusjoner. I deler
av forskingslitteraturen begrunnes det godt hvorfor problemer i sosialt arbeid
ikke lar seg løse på en «klar, målbar og kalkulerende måte», slik en tenker seg
prinsippene i grunnleggende vitenskapelige prosesser (eller i et effektivt marked).
Det understrekes at sosialt barnevernsfaglig arbeid har like mye med omsorg og
deltakelse å gjøre, som med endring. Faget må være åpent for reelle moralske,
sosiale og politiske dilemmaer. Noe som har fått forskere til å konkludere med
at faget også må lære seg å leve med usikkerhet, forvirring og tvil og at dette må
prege enhver teoretisk tilnærming som er brukbar i praksis.16
Mange utredninger og forskningsarbeider viser også at effekten av den markedsliberale styringen på tjenester som barnevern, ikke er den som ofte blir lovet av
systemforsvarerne.
I 2015 ga Christopher Hood og Ruth Dixon, to av verdens mest anerkjente forskere
på offentlig forvaltning, ut boken «A Government that Works Better and Costs
Less?», der de påviser at NPM har mislykkes. Hood var mannen som ga navn
til reformbølgen som startet i Reagans USA og Thatchers Storbritannia: New
Public Management. Magne Lerø oppsummerte studien slik i Dagens perspektiv:
14 Ideelt barnevernsforum, https://www.ideelle.no/
15 Barnevern er ikke et marked, Dagsavisen, 28.05.18: https://www.dagsavisen.no/debatt/barnevern-erikke-et-marked-1.1148951
16 Basert på Jorunn Vindeggs teoretiske gjennomgang i «Å forstå en familie», avhandling ph.d Senter for
profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo, 2011
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Poenget med NPM var å skaffe billigere og bedre tjenester, men det motsatte har
altså skjedd. Kostnadene har økt, det kan ikke påvises at tjenestene er blitt bedre
og misnøyene med de offentlige tjenestene har økt. Hood og Dixon konkluderer
med at 30 år med NPM har endt opp med en dyrere og dårligere offentlig sektor.
(...) Vi har mer å vinne på å desentralisere og gi tillit nedover i systemet framfor å
basere oss på en sentralisert NPM-tenkning.17
I den store svenske Velferdsutredningen dokumenteres det at standardisering og
måling av skattefinansierte velferdstjenester, der selve tjenesten er møter mellom
mennesker, er svært vanskelig.18 Resultatet er oppbygging av store byråkratier og
kontrollregimer, febrilsk på jakt etter å sette kvalitetsstandarder. I et marked, som
norsk barnevern, skal standardene være utgangspunkt for prisfastsettelse. Dette
skal gi bestilleren en forsikring om kvaliteten på den tjenesten utføreren leverer.
En kan spørre seg hvor lett det er å sette rett pris i et marked der tjenesteutøvelsen
må kunne leve med «usikkerhet, forvirring og tvil» og resultatene må vurderes i
generasjonsperspektiver. Målsettingen for siste store barnevernsreform i 2004 var:
Å sikre en bedre faglig og økonomisk styring av barnevernet, å sikre likeverdige
tilbud i hele landet til barn og unge som trenger barneverntjenester, å utvikle et
bedre samarbeid og bedre tjenester til kommunene, å sikre en god kvalitet i alle
ledd innen barnevernet, å bidra aktivt til at det skjer en faglig videreutvikling
av tjenestetilbudet til barnevernet, å bidra til bedre samarbeid med tilgrensede
tjenester.19
Det er ikke mulig å si at disse målene er nådd og denne rapporten drøfter hvorfor.

17 Slakter privatisering og konkurranseutsetting, Dagens perspektiv, 30.12.15: https://www.dagensperspektiv.no/artikkel/4857/101707
18 Ordning och reda i välfärden, Betänkande av Välfärdsutredningen, SOU 2016:78, Stockholm 2016
https://www.regeringen.se/contentassets/da2ccefb5dc84389b79b48b06a5e000a/ordning-och-reda-i-valfarden-sou-201678
19 Ot.prp. nr. 9 (2002-2003). Om lov om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 100 om
barneverntjenester (barnevernloven) og lov 19. juni 1997 nr. 62 om familievernkontorer
(familievernkontorloven) https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=25274

3
fra kommunalt og fylkeskommunalt barnevern til
sentralisert marked

Det er mulig å se barnevernets utvikling fra 1980-tallet til i dag, som en utvikling
fra en umoden tjeneste til et marked. Kravene som ble reist på 1990-tallet om mer
ressurser og raskere saksbehandlingstid, møtte en tjeneste som ikke var dimensjonert
for de økte forventningene. Det gjaldt verken de økte forventningene til hva
barnevernet skulle løse eller økningen i antallet barn som hadde rett på hjelp.
Det førte til at det barnevernet vi i dag kjenner fikk en ny utviklingsperiode som
sammenfalt med perioden da markedsliberalistisk ideologi stod sterkest i politikken.
Barnevernets utvikling til et marked for kjøp og salg av barnevernstjenester må
ses i sammenheng med dette. Det kommersielle innslaget blant tilbyderne startet
under den fylkeskommunale ansvarsperioden, men ble først formalisert og satt
i et sentralisert anbudssystem, etter at staten tok over i 2004. Etter dette har det
skjedd en kraftig økning i kommersielt barnevern og aktiviteten konsentrerer seg
i dag rundt fire store konsern, tre med eierskap i Sverige og et norsk. Det foregår
en konsolidering og de kommersielles markedsmakt er økende. Økt kommersiell
markedsandel har skjedd på bekostning både av offentlig og ideelt barnevern.20
Utviklingen av det moderne barnevernet kan sies å ha vært en reise fra et uferdig
og svakt samfunnsbarnevern til dagens markedsbarnevern.

20 Se også Konkurranse mot barnevern, For velferdsstaten notat 02.02.2020,
http://www.velferdsstaten.no/wp-content/uploads/2020/02/200203_notat_kommentartilrapport_medforsideoginnholdsfortegnelse.pdf og Offentlig og kommersielt barnevern – omfang og utvikling, De Facto
Notat 6:2019 http://www.velferdsstaten.no/2020/02/10/notat-offentlig-og-kommersielt-barnevern-omfang-og-utvikling/ (Heretter referert til som Konkurranse mot barnevern, For velferdsstaten 2020 og De
Facto Notat 6:2019)
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barnevernet før 2004
Vergerådsloven 1896
Formaning av foreldre som forsømte barna og bortsetting av «sædelig forkomne» barn
i fosterfamilie, barnehjem eller skolehjem.
Lov om barnevern 1953
Utvidet tiltaksspekteret. Andre tiltak som kunne forhindre at barn ble tatt ut av hjemmet
skulle forsøkes før tvangstiltak ble igangsatt.
1980- og 90-tallet: «Mappebarna» og Sandman–midlene
Utover 1990-tallet ble det større søkelys på de såkalte «mappebarna» i barnevernet. Navnet
kommer fra en rekke barnevernssaker som ikke ble avklart eller fulgt opp av kommunale
barnevernstjenester og lagret i mapper. Flere kommuner nektet å gi barn innsyn i sine
mapper fra 1970- og 80-tallet, men måtte til slutt gi etter. Det ble klart at barnevernet
hadde for få ressurser og saksbehandlingstiden var for lang til å sikre faglig forsvarlighet.
Sandman-midlene, etter statsråd Matz Sandman, og tidsfrister for behandling av barnevernssaker, kom som følge av dette. I mange ressursdebatter senere er denne satsingen på
begynnelsen av 1990-tallet trukket frem, som krav om nye «Sandman-midler». Utover
2000-tallet meldte mediene om at det fortsatt var mange «mappebarn» i barnevernet, det
vil si barn som ikke fikk hjelp innen saksbehandlingstiden på seks måneder.
Barnevernloven 1992
Videreføring av loven fra 1953, men nå skulle tiltak settes inn tidligere og før det var
aktuelt å ta barnet ut av hjemmet. Barns beste ble et ledende prinsipp og det ble satt inn
økte ressurser. Fylkeskommunen hadde ansvaret for etablering og drift av institusjoner
for barn og ungdom som var omfattet av barnevernsloven, og for å bistå kommunene
med plassering av barn utenfor hjemmet. Kommunene hadde ansvaret for alle oppgaver
etter barnevernloven som ikke lå til fylkeskommunen eller et statlig organ. Fylkesmannen
hadde på vegne av staten og departementet tilsyns-, kontroll- og veiledningsansvar.
En viktig endring med loven av 1992 var opprettelsen av fylkesnemder for barnevern
og sosiale saker. De fikk ansvaret for å treffe vedtak etter loven, det gjaldt først og
fremst tvangsvedtakene. «Politikere mistet i realiteten den konkrete kontakten med barn og
familier i barnevernet (...), og makten for tvangssakene ble overført fra de politisk oppnevnte
barnevernsnemda til fylkesnemdene.»
«I de skandinaviske landene er «den sociala barnavärden» og «børne- og familiepleien» en integrert
del av lokale tjenester, mens barnevernet i Norge ble skilt ut som en egen administrativ kommunal
velferdstjeneste med innføringen av lov om barnevernstjenester av 1993.»
KILDER:
Kroken, Madsen, Forvaltning av makt og moral i velferdsstaten Fra sosialt arbeid til «arbeid med deg selv?», 2016, s. 67
Jorunn Vindegg, Å forstå en familie, Avhandling ph.d Høgskolen i Oslo 2011
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3.1 Barnevernsreformen 2004
I 2004 overtok staten ansvaret for det fylkeskommunale barnevernet. Det ble
opprettet en ny etat, Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat), med et sentralt
direktorat, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og fem regionkontorer.
Forvaltningsreformen i barnevernet var resultatet av en prosess som startet i
1999, da regjeringen «Bondevik I» satte ned et offentlig utvalg ledet av Edvard
Befring. Regjeringen fikk i februar 2003 tilslutning til forslaget om statlig overtakelse
av fylkeskommunens oppgaver på barnevern- og familievernområdet (jf. Ot.prp.
nr.9 2002-2003). Oslo skulle fortsatt ha ansvar for de fylkeskommunale oppgavene
innenfor barnevernet. På barnevernområdet omfattet de overførte oppgavene
først og fremst ansvaret for etablering og drift av barneverninstitusjoner og for
rekruttering og formidling av fosterhjem.21
En viktig målsetting med barnevernreformen var en vridning eller dreining fra
institusjonsplassering til økt bruk av hjelpetiltak og fosterhjem. Begrunnelsen for
dette var dels faglig, med henvisning til at det går dårligere med mange barn og
unge som har vært på institusjon. Dels var begrunnelsen økonomisk, ut fra et behov
for å få kontroll med kostnadsutviklingen.22
Fra 17. oktober 2005 til 16. oktober 2013 ble barnevernet styrt av Stoltenberg 2regjeringen. Den var en koalisjonsregjering som utgikk av Arbeiderpartiet (Ap),
Sosialistisk Venstreparti (SV) og Senterpartiet (Sp), som sammen fikk flertall ved
stortingsvalget 2005.

3.2 Anskaffelsen av institusjonsplasser sentraliseres
Forvaltningsreformens målsetting om kostnadskontroll ble forsøkt løst ved å
systematisere og sentralisere anskaffelsen av private institusjonsplasser. I statsbudsjettet for 2004 framgår det at man ønsket å profesjonalisere bestillerfunksjonen
ved bruk av private institusjonsplasser med sikte på å øke konkurransen på pris
og kvalitet (jf. St.prp. nr. 1 (2003–2004). Konsulentselskapet Ernst & Young
(2006:71) fremmet en rekke forslag til forbedringer knyttet til anskaffelsesprosessene.
Flere av forslagene var begrunnet ut fra hensynet å sikre en mer enhetlig praksis.
Et av forslagene var å innføre en felles kvalitetsstandard som både reflekterte en
enhetlig forståelse av etatens kriterier for kvalitet og for hvilket kvalitetsnivå
man burde kreve av tilbyderne.
21 St.meld.nr.1 2003-2004 Nasjonalbudsjettet 2004
22 «Institusjonsplassering – siste utvei? Betydningen av barnevernsreformen fra 2004 for institusjonstilbudet»,
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 21/2011
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Ernst & Young foreslo å sentralisere forhandlingene ved å flytte ansvaret fra regionnivå til direktoratsnivå. Istedenfor at anskaffelsene skulle gjennomføres med den
enkelte region som oppdragsgiver med bistand fra direktoratet, foreslo de at regionene
heller skulle trekkes inn i forbindelse med at innkjøpene ble håndtert sentralt av
Bufdir. En slik endring begrunnes også ut fra ønske om økt statlig markedsmakt:
«Ved å samle de regionale anskaffelsene til direktoratet, og ved å heve kvalitetskravene
som stilles til leverandørene, vil etaten kunne utnytte sin makt som landets største kjøper.»
(Ernst &Young og Bufetat 2006:71).
Med utgangspunkt i denne evalueringen ble det senere vedtatt at anskaffelse av
barnevernplasser fra 2008 skulle gjennomføres sentralt av direktoratet (jf. Ernst
& Young 2008).
Endringen i anskaffelsesprosessene ble i senere rapporter referert til som økt
økonomisk bevisstgjøring. Blant annet fremheves det at prosessene førte til økt
økonomisk bevisstgjøring i fagteamene og der man i noen regioner hadde opplevd en holdningsendring fra «`Barnets beste til enhver pris` til `barnets beste
innenfor fastlagte rammer`» (Ernst & Young og Bufetat 2006:76). Samtidig ble det
dokumentert at rundene var ressurskrevende både i tid og penger. I flere regioner
hadde det tatt i underkant av et år å gjennomføre rundene, og i en region estimerte
man at arbeidet hadde utgjort ett årsverk.23

3.3 Bufdir blir fagdirektorat for hele barnevernet 2014
Fra 2014 styrte ulike høyreledede Solberg-regjeringer barnevernet. Høyre styrte
først i samarbeid med Fremskrittspartiet basert på Sundvolden-plattformen.24 I
januar 2018 gikk også Venstre inn i regjeringen og det ble fremforhandlet en ny
plattform på Granavolden.25 I januar 2019 gikk også Kristelig Folkeparti inn i
regjeringen og regjeringen hadde dermed flertall i Stortinget. I januar 2020 gikk
Fremskrittspartiet ut av regjeringen, regjeringen mistet dermed stortingsflertallet,
men besluttet å styre videre på Granavolden-plattformen.
Bufdir ble fagdirektorat for både kommunalt og statlig barnevern fra 1. januar
2014. Bufdir skal sammenstille og formidle kunnskap og utvikle faglige anbefalinger
23 Ibid. Informasjon om endringer i anskaffelsene.
24 Politisk plattform for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet, Sundvolden, 7. 10. 2013
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/politisk-plattform/id743014/ (heretter referert til som
Sundvolden- plattformen, 07.10.13)
25 Politisk plattform for en regjering utgått av Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti,
Granavolden, 17.01.2019 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/politisk-plattform/id2626036/
(heretter referert til som Granavolden- plattformen, 17.01.2019)
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om god praksis for de ulike delene av barnevernet. I tildelingsbrevet til Bufdir i
2014 står det:
Endringer i barnevernloven § 2-2 om statlig barnevernmyndighets organisering
trådte i kraft 1.1.2014 og slår fast at Bufetat er inndelt i sentralt, regionalt og lokalt
nivå (barneverninstitusjonene). Direktoratet er, som etatens sentrale nivå, øverste
leder av Bufetat. Videre er en rekke bestemmelser i barnevernloven endret, slik at
oppgaven som loven tidligere har lagt til statlig regional barnevernmyndighet nå
er lagt til Bufetat. Endringene gir større frihet for direktoratet til å organisere etatens
virksomhet for å bedre understøtte måloppnåelse og effektiv ressursutnyttelse.26
Oppgavene som fagdirektorat for barnevernet skulle organisatorisk skilles fra
direktoratets oppgave som leder av Bufetat. Direktoratet skulle tydeliggjøre dette
skillet innad i organisasjonen og overfor kommunene.

3.4 Regjeringen Solberg lanserer ny barnevernsreform 2014
Den nye barnevernsreformen ble varslet i regjeringserklæringen Sundvoldenplattformen, og ble satt i sammenheng med regjeringens mål om kommunereform
og mer «robuste» kommuner.27 I regjeringsplattformen er dette de første punktene
under barnevern. Regjeringen vil:
•
•
•
•
•
•

Skille den overordnede styringen og utviklingen av sektoren fra driften av
barnevernstiltakene. Omfanget av statlig barnevernsbyråkrati reduseres.
Gi kommunene rett til fritt å velge barnevernstiltak, etter en vurdering av
kvalitet, pris og hva som gir best hjelp til det enkelte barn, uavhengig av
hvem som leverer tiltaket.
At kommuner med nødvendig kompetanse kan gis et helhetlig faglig og økonomisk ansvar for barnevernstjenesten. I en kommunereform vil kommunenes
mulighet til å sikre et godt barnevern være et viktig element.
Sikre full åpenhet om innhold, kvalitet og pris i barnevernstilbudet og innføre
godkjennings- og kontrollordninger med kvalitetskriterier for institusjonene.
Åpne for at flere barnevernsaktører kan rekruttere fosterforeldre og styrke
støtteapparatet rundt fosterfamiliene.
Gjennomgå balansen mellom institusjons- og fosterhjemstilbudet og ved behov
utrede hvordan fosterhjemsomsorgen kan styrkes.

26 Tildelingsbrev til Bufdir 2014: https://www.regjeringen.no/contentassets/e3c03f39789d433a9ade95467740b6ab/bufdir.pdf
27 Sundvolden-plattformen, 07.10.13
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Punktene over bærer bud om at regjeringen ønsker mer fragmentering, oppsplitting og enda klarere skille mellom de som bestiller/kjøper tjenester og de
som drifter/utfører dem. Dette vil samtidig gi rom for fortsatt eller økt markedsretting og kommersialisering av barnevernet. Regjeringen kaller dette mangfold
og å gi kommunene valgfrihet. Det ble varslet at kommunene skulle få større
ansvar for å velge blant tilbyderne. En av delrapportene til barnevernsreformen,
utarbeidet av Vista Analyse i samarbeid med Oxford research, het betegnende
nok: «En fosterhjemsregulering som fremmer konkurranse til barnas beste».28

3.5 Innholdet i barnevernsreformen
I mars 2017 fremmet regjeringen lovforslaget; «Endringer i barnevernloven
(barnevernsreform), for Stortinget».29 Her går regjeringen inn for en mer gradvis
oppgaveoverføring til kommunene en først tenkt. Kommunene skulle ikke enda
få fullt ansvar for rekruttering av fosterhjem, men regjeringen skriver:
Departementet holder imidlertid fast ved forslagene om at kommunene skal gis
fullt finansieringsansvar for ordinære fosterhjem og økt finansieringsansvar for
andre tiltak utenfor hjemmet som tilbys av Bufetat. (...) Departementet legger til
grunn at valgfrihet forutsetter at kommunenes egenandel fastsettes ut fra prinsippet
om full prisdifferensiering. (...) Barnevernstjenesten skal legge avgjørende vekt
på å finne tiltak som er til beste for det enkelte barnet. (...) Økonomiske hensyn
skal tas, men de må ikke overskygge de faglige vurderingene for dem som fatter
beslutninger på barnas vegne. I barnevernet er kvalitetsaspektet avgjørende,
men samtidig ofte vanskelig å observere og måle. Mange høringsinstanser mener
at forslagene vil gi økt risiko for at økonomiske hensyn vil veie tyngre enn
hensynet til barnets beste ved tiltaksvalg. Departementet legger vekt på at statlig
medfinansiering er nødvendig for å hindre at kommunenes økonomiske insentiver
blir for sterke, på bekostning av faglige vurderinger av barnets behov. Dette taler
for at finansieringsansvaret for kommunene ikke bør være for høyt.
Finansieringsansvaret bør likevel innrettes slik at det gir kommunene insentiv
til å komme tidlig inn med nødvendige tiltak i familiene og drive forebyggende
virksomhet i og utenfor barnevernet. Dette taler for økt nivå på kommunenes utgifter til omsorgstiltak og spesialiserte hjelpetiltak tilbudt av Bufetat. Jo dyrere
det er å velge spesialiserte tiltak og tiltak utenfor hjemmet, jo mer lønnsomt
28 «En fosterhjemsregulering som fremmer konkurranse til barnas beste», Vista Analyse 2016/47, https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/en-fosterhjemsregulering-som-fremmer-konkurranse-til-barnas-beste/id2521262/ (Heretter referert til som Vista 2016/47).
29 Endringer i barnevernloven (barnevernsreform), Prop. 73 L (2016-2017), Innst. 354 L (2016-2017),
Lovvedtak 102 (2016-2017) https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=67711
(heretter referert til som Barnevernsreformen, Prop. 73 L (2016-2017)
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vil det være for kommunene å forebygge behovet for slike tiltak ved å komme
tidlig inn med forebyggende lavterskeltiltak i regi av barnevernstjenesten eller
andre kommunale tjenester. Hvor godt insentivet virker, vil blant annet avhenge
av hvor god effekt kommunene opplever at deres forbyggende innsats har på
tilfanget av barn og unge med behov for ulike barnevernstiltak.
Endringene i barnevernsreformen som var bekreftet i mai 2020:
•

•

•

•

Kommunene får et økt finansieringsansvar for barnevernstiltak: Fullt
økonomisk ansvar for ordinære fosterhjem, og økte kommunale egenandeler
for bruk av spesialiserte hjelpetiltak, spesialiserte fosterhjem, institusjon
og akuttiltak.
Kommunene får økt ansvar for fosterhjem. Bufetats betalingsansvar for
ordinære fosterhjem (refusjonsordningen) oppheves. Kommunen får et
helhetlig ansvar for oppfølging og veiledning av fosterhjemmet. Lovfestet
kommunal plikt til alltid å søke etter fosterhjem i barnets familie og nære
nettverk (trådte i kraft 1.juni 2018). Samlet ansvar for valg og godkjenning av
fosterhjem i én kommune (omsorgskommunen).
Bufetat kan i særlige tilfeller tilby plass i spesialiserte fosterhjem. Videre blir
det lovfestet at Bufetat har ansvar for oppfølging av spesialiserte fosterhjem.
Barnevernstjenesten har fortsatt ansvaret for oppfølgingen av barnet.
Kommunene skal på samme måte som i dag betale en egenandel for spesialiserte
fosterhjem. Bufetat kan tilby utredning av sped- og småbarn. Bufetat kan tilby
spesialiserte hjelpetiltak der dette kan forhindre plassering utenfor hjemmet.
Det følger av barnevernsreformen at Bufetats tilbud av PMTO (spesialiserte
hjelpetiltak) avvikles i takt med at kommunene bygger opp nødvendig kompetanse til å tilby PMTO og tilsvarende hjelpetiltak.
Krav om årlig rapportering om barnevernet til kommunestyret (ventet innført
våren 2020).

Lovforslaget ble sikret flertall i Stortinget med Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre
og Kristelig Folkepartis stemmer. Endringene i barnevernsreformen skal iverksettes
fra 2022.30
Det hefter fortsatt stor usikkerhet ved en del av innholdet i barnevernsreformen.
Kommunenes valgfrihet i valg av tiltak er for eksempel fortsatt i uvisse. I 2018
fremmet Arbeiderpartiet et representantforslag til Stortinget om et offentlig og
ideelt drevet barnevern. I behandlingen av Arbeiderpartiets forslag vedtok Stortinget
å be «regjeringen sikre langsiktige og løpende avtaler med ideelle tilbydere av institusjons30 Bufdirs informasjonsside om barnevernsreformen: https://bufdir.no/barnevernsreformen
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plasser som fører til at andelen ideelle øker til om lag 40 pst. innen 2025, samtidig som
den offentlige andelen institusjonsplasser ikke reduseres».31
Departementet har bedt Bufdir utrede hvordan vedtaket kan følges opp. Som del av
utredningen er Bufdir bedt om å se på hvordan det skal løses dersom kommunene
skal få valgfrihet slik barnevernsreformen har forespeilet.32 Det er dermed uklart
om kommunene vil sitte igjen med kun økt finansieringsansvar. Det gjenstår
også å se hvordan barnevernet skal organiseres under eventuell kommunal
valgfrihet. (Se også denne rapportens del 3.11 Foretaksmodell i barnevernet).

3.6 Målet for regjeringen har vært å sikre konkurransen
I 2017 fremmet SV et representantforslag for Stortinget om å sikre et trygt og
stabilt barnevern uten profitt. I behandlingen av SVs forslag vedtok Stortinget å
be regjeringen «vurdere hvordan det kan sikres at aktører som mottar offentlige tilskudd
for drift av barnevernstjenester, har lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår på linje med det
som gjelder i offentlige virksomheter».33
FAFO fikk med bakgrunn i dette i oppdrag fra regjeringen å utrede «hvordan
og med hvilke konsekvenser det kan oppnås likere lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår
hos offentlige og private aktører i barnevernet.» Det resulterte i FAFO- rapporten:
«Lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår i offentlig og privat barnevern».34 I Endringer
i barnevernloven (barnevernsreform), understrekes det at konkurransevilkårene
mellom statlige, ideelle og kommersielle institusjonseiere bør være mest mulig
like/rettferdige før institusjonsreformen iverksettes.
Forutsetningen for utredningen er med andre ord at det skal være konkurranse
mellom det offentlige, kommersielle og ideelle i et barnevernsmarked, selv om dette
ikke var et premiss i Stortingets vedtak. FAFO fant at det er betydelige forskjeller i
lønn-, arbeids- og pensjonsvilkår mellom det offentlige, kommersielle og ideelle
barnevernet. Dette resulterer i at de kommersielle institusjonene driver til lavere kostnader enn både de ideelle og det offentlige. Det betyr at innføres full prisdifferensiering
31 Stortinget, Representantforslag om et offentlig og ideelt drevet barnevern, Dokument 8:161 S (20172018), Innst. 303 S (2017-2018), Vedtak 762, https://www.stortinget.no/no/Saker-og publikasjoner/
Saker/Sak/?p=71518 (heretter referert til som Dokument 8: 161 S (2017-2018))
32 Gjengitt av Bufdir under Ideelt barnevernsforum 2020, Gardermoen 02.03.20, Nytt fra Bufdir
Magnus Askim, anskaffelsesdirektør i Bufdir
33 Stortinget, Representantforslag om å sikre et trygt og stabilt barnevern uten profitt, Dokument 8:19
S (2017-2018), Innst. 43 S (2017-2018), Vedtak 181, https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=69740 (heretter referert til som Dokument 8: 19 S (2017-2018))
34 Lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår i offentlig og privat barnevern, FAFO- rapport 2019:05 https://
www.fafo.no/index.php/zoo-publikasjoner/fafo-rapporter/item/lonns-arbeids-og-pensjonsvilkar-i-offentlig-og-privat-barnevern-2 (heretter referert til som FAFO-rapport 2019:05)
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vil det være billigere for kommunene å kjøpe tjenester fra kommersielle selskap.
Hvor mye billigere vil avhenge av innretningen på prisdifferensieringen. (Se regjeringens egen beskrivelse av full prisdifferensiering gjengitt i denne rapportens
del 3.5)
Regjeringen har sagt at kommunene skal settes i stand til å velge ut ifra kvalitet og
barnets beste ved en økning i rammeoverføringene. Gitt den økonomiske situasjonen
i mange kommuner og den lave prioriteringen barnevernet ofte gis, er det all
grunn til å frykte at «kommunenes valgfrihet til å velge blant et mangfold av tilbydere» for å bruke regjeringens ord, vil føre til økt kommersielt barnevern. Og at
dette vil skje på bekostning av det offentlige og ideelle barnevernet, på bakgrunn
av økonomiske vurderinger og ikke vurderinger av kvalitet. Regjeringen oppgir
selv i lovforslaget at: «I barnevernet er kvalitetsaspektet avgjørende, men samtidig ofte
vanskelig å observere og måle.» Når kvalitet er vanskelig å måle står vi igjen med
pris. Den er håndfast i barnevernsmarkedet.

3.7 Barnevernet: sentralisering, ulikt tilbud etter geografi og mulig
spotmarked
Et annet faremoment ved økt kommersiell markedsmakt er at det kan føre
til økte priser, uten økt kvalitet, og markedsskapte geografiske skjevheter i
tilbudet til barna.
I FAFOs rapport om Lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår i barnevernet kan vi lese:
Höjer og Forkby (2011) karakteriserer det svenske markedet for barnevernsinstitusjoner
som «tynt» i den forstand at det er relativt få kjøpere og selgere av institusjonsplasser. Dette medfører at både pris, kvantitet og kvalitet i liten utstrekning blir
bestemt gjennom konkurranse, men snarere av maktrelasjonene de ulike aktørene
imellom (Meagher et al., 2016). Som en konsekvens av et begrenset tilpasset tilbud
og økt etterspørsel utviklet det seg, ifølge Meagher et al. (2016), et høyst profitabelt
nasjonalt «spot-marked» som leverer barnevernstjenester umiddelbart ved behov.
Tjenesten har med andre ord gjennomgått en endring fra å være en regionalt
koordinert offentlig sosialtjeneste til dette «spot-markedet» som i økende grad er dominert av store konserner. Kommunene ble i samme prosess kjøpere av institusjonsplasser til enkeltbarn/-ungdom fra private leverandører, istedenfor som tidligere å
plassere vedkommende på en offentlig institusjon. Siden mange institusjonsplasseringer
gjøres i nødsituasjoner og i dette «spot-markedet», blir ofte de lokale myndighetene
«pris-mottakere» snarere enn «pris-settere» (Meagher et al., 2016). Dette gjorde at
flere entreprenører har sett sitt snitt til å tjene penger i barnevernet.
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Det var nettopp en slik utvikling en ønsket å unngå da man i 2009 sentraliserte
anskaffelsene til Bufdir, for å sikre staten markedsmakt. Endringen av ansvaret
for anskaffelser er et eksempel på at markedsretting og kommersialisering fører
til sentralisering, men kanskje var likevel ikke denne markedstilpasningen nok
for å sikre kostnadskontroll?
De kommersielle tilbyderne har i dag en stor andel av barnevernsmarkedet: f.eks
48 prosent av institusjonskapasiteten og 90 prosent av innkjøpte enetiltak (2018).
Ved høy markedsandel kan de kommersielle selskapene fort komme i en posisjon
hvor de dikterer pris på enkelte barnevernstjenester. Oslo Economics rapport
om konkurranseforholdene i barnevernet viser at de kommersielle selskapene
Ambea (Stendi), Humana, Olivia og Aberia har høye markedsandeler og at de er
tiltagende. I det private institusjonsmarkedet i 2018 hadde for eksempel Stendi
alene 41 prosent andel i Region Midt, 35 prosent i Region Nord, 34 prosent i
Region Vest, 29 prosent i Region Sør og 24 prosent i Region Øst. Også i fosterhjemsmarkedet har de tre største selskapene til sammen 67 prosent markedsandel.35
I Bufdirs årsrapport for 2019 oppgis det at det bodde 362 barn på statlig institusjon
og 538 på privat institusjon i 2019.36 (For mer om kommersialisering se også
denne rapportens del 4.2 og 4.3)
Konsentrasjonen rundt noen selskap må vurderes regionsvis, dersom man mener
at et nærhetsprinsipp skal gjelde i barnevernet. Det innebærer at valget mellom
institusjoner begrenses geografisk om barna skal få bo i nærhet til familie og
nettverk, når dette er til barnets beste. Sett i en slik sammenheng fremstår det
norske barnevernsmarkedet for enkelte tjenester, tidvis som like tynt i flere av
regionene, som det som beskrives i sitatet fra Sverige. For enetiltak, svært tynt.
Bufdirs tall for 2018 viser at kostnadene per oppholdsdag i de kommersielle institusjonene øker mest.37 Det er også enkeltkjøpene som er dyrest og som Bufdir begrunner
ut ifra begrensninger i egen kapasitet. 38 I årsrapporten for 2019 oppgir Bufdir at:
Enkeltkjøpene, og spesielt enetiltakene, er vesentlig dyrere per oppholdsdag enn
rammeavtaleplassene. I 2019 utgjorde totale enkeltkjøp halvparten av alle private
kjøp, som er om lag på nivå med 2018. Gjennomsnittlig pris per oppholdsdag økte
noe fra 2018 til 2019.39
35 Oslo Economics konkurranserapport om barnevern 2020, s. 38
36 Bufdirs årsrapport 2019:
https://bufdir.no/globalassets/global/nbbf/bufdir/arsrapport_2019_barne_ungdoms_og_familiedirektoratet_oppslag.pdf
37 De Facto Notat 6:2019
38 Bufdirs årsrapport 2018, s. 132: https://bibliotek.bufdir.no/BUF/101/arsrapport-2018.pdf
39 Bufdirs årsrapport 2019 s. 119
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Disse enkeltkjøpene beskrives slik i Oslo Economics’ konkurranserapport:
I dagens avtaleregime der tiltak tilbys i og utenfor rammeavtale, der tiltakene
utenfor rammeavtalen har høyere lønnsomhet, kan leverandørene også ha interesse
i å påvirke innretning av tiltak slik at de ikke havner på rammeavtaleplasser.40
I regjeringens høringsnotat «Rammevilkår for private tjenesteytere i barnevernet»,
som bygger mye på rapporten fra Oslo Economics, så fremgår det at 70-80 prosent
av kommunale barnevernstjenester kjøper tjenester fra private tjenesteytere for
å utføre lovpålagte oppgaver i løpet av et gitt år.41
I høringsnotatet utdypes dette slik:
Det er store forskjeller mellom kommunene i hva de bruker private tjenesteytere
til, og hvor mye. Det er vanligere å bruke private tjenesteytere blant barnevernstjenester
i eller nær byer enn blant barnevernstjenester i mindre tettbefolkede strøk, vanligere
blant store barnevernstjenester enn blant små, og vanligere på Østlandet enn i andre
regioner. Det skyldes ikke nødvendigvis at behovet er større på disse stedene, men
at det er her det finnes et godt tilbud av private tjenesteytere. Mønsteret er annerledes i hvem som bruker private aktører mye: Dette er like vanlig blant de aller
minst sentrale som blant de aller mest; like vanlig blant de minste som blant de
største; og like vanlig blant barnevernstjenester i Nord-Norge som på Østlandet.
Det finnes ikke noe sikkert anslag for hvor mye penger barnevernstjenestene bruker
på kjøp av tjenester fra private, da disse utgiftene føres sammen med andre utgifter
i KOSTRA. (...) Barnevernstjenesten må selv sørge for kvalitetssikringen når de
kjøper private tjenester. Rammeavtaler brukes av 25 pst. av barnevernstjenestene,
og er vanligere blant de større tjenestene. Enkeltkjøp uten utlysning er det klart
vanligste i barnevernstjenester av alle størrelser, med unntak av de største byene.
Det kommer frem av høringsnotatet at kun 39 prosent av barnevernstjenestene
svarte at lav verdi på kjøpet er årsaken til at kjøp skjer som enkeltkjøp, 60 prosent
svarte at de bruker de leverandørene de kjenner, mens 43 prosent trakk frem
begrenset marked som årsak.42
Situasjonen for kommunenes kjøp kan tyde på markedssvikt og at det i distriktene
er mindre tilbud å velge mellom. Når det offentlige ikke tar ansvar for å sikre alle
40 Oslo Economics konkurranserapport om barnevern 2020, s. 43
41 Høring – Rammevilkår for private tjenesteytere i barnevernet, Barne- og familiedepartementet,
30.03.2020, s. 26 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing3/id2695794/ (Heretter referert til
som Høringsnotat rammevilkår for private tjenesteytere i barnevernet, 2020)
42 Ibid., s. 27

34

|

FRA KOMMUNALT OG FYLKESKOMMUNALT BARNEVERN TIL SENTRALISERT MARKED

barn over hele landet et barnevernstilbud, men overlater essensielle tjenester til
markedet, så øker faren for at tilbudet i enkelte deler av landet blir dårligere enn
i andre.

3.8 Ny organisering av Bufdir 2018
Bufdir oppgir i sin årsrapport i 2018 at de har gjennomført en omorganisering
av direktoratet. Bufdir skriver at et mål med omorganiseringen er å styrke den
faglige styringen og redusere avvik og direktøren begrunner dette slik:
Gjennomgangen av institusjonsbarnevernet i 2018 og tilsynsrapporter har vist at
dette er viktig og nødvendig. Regionene har også i 2018 strevet med budsjettbalanse
på barnevernsområdet. Dette handler noe om aktivitetsvekst, men også om at ungdom
har hatt behov for andre tiltak som har blitt dyrere enn det Bufetats regioner
hadde planlagt for. Vi er ikke fornøyde med denne situasjonen. Det er lagt en omfattende plan for å nå budsjettbalanse fremover. (...) Det trengs mer enn styring og
kontroll for å sikre at barn og unge får bedre tjenester. Jeg ser derfor fortsatt behov
for å utvikle og implementere nye modeller for tjenestene, slik at barn og unge
får hjelp som virker. Det er viktig å finne en riktig balanse mellom kompetanse,
innovasjon og kvalitetsutvikling på den ene siden og styring, tilsyn og kontroll på
den andre. ( ) Vi er godt i gang med omstilling, digitalisering og effektivisering.
Dette gir oss et godt grunnlag for å møte utfordringene fremover.
I årsrapporten fra 2019 skriver Bufdir at de jobber videre etter samme målsettinger.43
Etter omorganiseringen er Bufdir organisert slik (februar 2019):

43 Bufdirs årsrapport 2019
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3.9 Ny barnevernslov 2019
I høringen til ny barnevernslov er endringene om ny oppgavefordeling og finansieringsansvar slik de fremgår av flertallsinnstillingen til «Endringer i barnevernsloven
(barnevernsreform)», foreslått tatt inn. Regjeringens høringsforslag om ny barnevernslov bygger på en norsk offentlig utredning (NOU) «Ny barnevernslov — Sikring
av barnets rett til omsorg og beskyttelse» fra 2016.44 Høringsfristen på regjeringens
høringsnotat gikk ut 1.08.19 og saken var i august 2020 fortsatt til behandling.45
Høringen om ny barnevernslov omhandler hele barnevernsloven og kompleksiteten
ligger langt utenfor hva som kan inngå i denne rapporten. Verdt å merke seg er
likevel høringsinstansenes innvendinger mot å snevre inn barnevernets perspektiv
og regjeringens respons på dette. Spørsmålet går til kjernen av hvordan barnevernets arbeid skal defineres og om det åpner for en helhetlig samfunnstankegang.
Regjeringen skriver om høringen som fulgte utredningen om ny barnevernslov
i 2016:
Flere høringsinstanser, blant annet FO, NTNU og Universitetet i Stavanger, reagerer
på at hensynet til sosial bakgrunn og levekår er mindre fremtredende i utkast til
ny lov, enn etter dagens lov. Høringsinstansene understreker at barn i barnevernet
oftere enn andre barn vokser opp i familier som preges av levekårsutfordringer.
Viktigheten av samarbeidet med NAV understrekes og må gis større oppmerksomhet,
også som del av det forebyggende arbeidet. Det påpekes videre at utvalgets lovforslag
§ 12 om hjelpetiltak mangler dagens henvisning til barns levekår i § 4-4.
Regjeringen svarer slik:
Barnevernstjenesten har ikke ansvar for å sette inn hjelpetiltak for å løse
levekårsutfordringer i en familie. (...) Mange familier som kommer i kontakt med
barnevernet vil imidlertid kunne ha levekårsutfordringer som virker inn på et
barns omsorgssituasjon. Det er derfor viktig at barnevernstjenesten har kunnskap
om hva dårlige levekår betyr for et barns omsorgssituasjon. Når barnevernstjenesten
er i kontakt med familier som har behov for bistand fra barnevernet, og samtidig
har levekårsutfordringer, kan barnevernstjenesten for eksempel bistå familien i å
opprette kontakt med NAV. Selv om barnevernstjenesten ikke skal løse levekårsutfordringer som lavinntekt eller fattigdom i en familie, kan et godt samarbeid
med NAV være viktig i enkeltsaker. Barnevernstjenesten vil også kunne iverksette
44 Ny barnevernslov — Sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse, Oppnevnt 28. november 2014,
NOU 2016: 16: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2016-16/id2512881/
45 Barne- og familiedepartementet, Høring - forslag til ny barnevernslov, 04.04.2019, https://www.
regjeringen.no/no/dokumenter/horing---forslag-til-ny-barnevernslov/id2639982/
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hjelpetiltak som økonomisk hjelp innenfor de snevre rammene som forarbeidene
til dagens lov gir. Det er imidlertid ikke barnevernstjenestens oppgave å iverksette
tiltak for å bøte på levekårsutfordringer i seg selv. Dette er det andre tjenester som
har ansvar for. For å klargjøre dette ytterligere foreslår departementet å ikke videreføre
en henvisning til levekår slik det fremgår i dagens § 4-4 første ledd første punktum.
Denne bestemmelsen har liten praktisk betydning og bidrar til uklarhet om hvilke
behov barnevernstjenesten har ansvar for å ivareta.

3.10 Høring – rammevilkår for private tjenesteytere i barnevernet
Regjeringens barnevernsreform hviler på et premiss om at barnevernet skal
organiseres i en markedskonkurranse og at dette kan fungere i barnevernet.
Regjeringens ulike forslag underveis i reformen må ses i lys av dette.
Regjeringen sendte i mars 2020 ut høringsnotatet «Rammevilkår for private tjenesteytere i barnevernet».46 (Se også omtale av denne høringen i denne rapportens del
3.7). Høringen var en oppfølging av en varslet gjennomgang av rammevilkårene
for private tjenesteytere i barnevernet, jmf. Endringer i barnevernloven (barnevernsreform). Regjeringen oppga også i høringsnotatet at høringen var et svar på
Stortingets anmodningsvedtak om å øke andelen ideelle institusjonsplasser til 40
prosent, uten at det fører til reduksjon i offentlige plasser.47
Regjeringen skrev i høringsnotatet at private tjenesteytere brukes i alle deler av
barnevernet. De leverer ulike tiltak og tjenester til de kommunale barnevernstjenestene, driver barnevernsinstitusjoner, sentre for foreldre og barn og omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere, og leverer fosterhjem til stat eller kommune
mot vederlag så lenge fosterhjemsoppdraget løper.
Regjeringen oppga i høringsnotatet flere utfordringer ved bruk av private tjenesteytere i barnevernet. Regjeringen skrev at:
…sammenliknet med andre tjenesteområder er bruken av private tjenesteytere i
barnevernet lite regulert. Kvalitetssikringen av tjenestene er i stor grad overlatt
til den enkelte barnevernstjeneste og Bufetat i forbindelse med anskaffelsesprosessene.
Samtidig er barnevernet som tjenesteområde kjennetegnet av særlig sårbare brukere
og inngripende tiltak, med særtrekk som gjør at det kan være krevende å kjøpe
riktig selv ved korrekte innkjøp.

46 Høringsnotat rammevilkår for private tjenesteytere i barnevernet, 2020
47 Dokument 8: 161 S (2017-2018)
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Regjeringen gir altså en ganske utfyllende beskrivelse av at konkurranse ikke
fungerer i barnevernet. Dette er i tråd med den informasjonen regjeringen har
innhentet som bakgrunn for sitt høringsnotat, blant annet i de omtalte rapportene
fra Oslo Economics og Vista Analyse. Regjeringen bekreftet at svikt er bakgrunnen
for at det er foretatt en gjennomgang av bruk av private i barnevernet i høringsnotatet
slik:
… gjennomgangen må ses på bakgrunn av at det er avdekket risiko for svikt ved
bruk av private tjenesteytere både i det kommunale og det statlige barnevernet.
Svikt i form av manglende tiltaks- og kostnadskontroll er avdekket av kommuner
og Bufetat selv, og av fylkesmenn. Risiko for svikt er også påvist gjennom flere
utredninger, bl.a. av Oslo Economics og Vista Analyse. Departementet anerkjenner
at det er risiko for svikt også der tjenesteyteren er offentlig, men ser at private
tjenesteytere kan øke risikoen. En grunnleggende utfordring er at private tjenesteytere gir økt avstand mellom det offentlige og barnet, slik at det blir vanskeligere å
føre kontroll med at innholdet i tiltaket stemmer overens med barnets og familiens
behov. Samtidig kan private tjenesteytere ha særskilte økonomiske insentiver som
gjør at de tilbyr noe annet enn det barnet og familien har behov for. Slik kan bruk
av private tjenesteytere gi økt risiko for at tilbudet ikke er i samsvar med prinsippene
om barnets beste og rett hjelp til rett tid, og for at tjenestene ytes til høyere kostnader enn nødvendig.
I Oslo Economics sin rapport: «Analyse av konkurranseforholdene i markedene
for tiltak og tjenester i statlig og kommunalt barnevern», står det:
Vurderingen vår er (...) at faren for markedssvikt ved kjøp av tiltak og tjenester
til kommunalt og statlig barnevern er stor. Dette innebærer at de identifiserte
konkurranseforholdene og leverandørenes tilpasninger gir opphav til utfordringer
med å nå målene om et godt og effektivt barnevern. Det er stor fare for at måloppnåelsen i barnevernet i dag er svekket på grunn av markedssvikten, og at det er
fare for ikke effektiv ressursbruk i barnevernet.48
Når det ser ut til å være enighet om at konkurransen ikke fungerer i dag, blir det
store spørsmålet om en tror konkurranse kan fungere i det hele tatt og i fremtiden.
Tilhengerne av et samfunnsbarnevern vil si at konkurranse aldri vil komme til
å gi et bedre barnevern, fordi avstanden mellom markedet og dem som trenger
hjelp er for stor. Slik regjeringen også var inne på i sitatet fra høringsnotatet. Regjeringen vil likevel og trass i informasjonen den selv har fremskaffet om markedssvikt,
48 Oslo Economics konkurranserapport om barnevern 2020, på side 50 (av 54).
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at markedsbarnevernet skal fortsette. Dette fremgår av regjeringens målsetting, som
den beskriver slik i høringsnotatet:
… å få etablert rammevilkår som i størst mulig grad sikrer at private tjenesteytere
brukes slik at de støtter opp under målene om et godt og effektivt barnevern. Målet
er at hvert enkelt kjøp skal bidra til bedre kvalitet eller samme kvalitet til en lavere
kostnad, enn dersom det offentlige utførte oppgavene alene. Målet er også at private
tjenesteytere skal brukes slik at de støtter opp under det offentliges ivaretakelse
av sitt ansvar på barnevernsområdet, dvs. at det tas hensyn til at kjøp av tjenester
kan ha konsekvenser langt ut over det enkelte kjøp. Departementet konkretiserer
målene som følger:
•

God bruk av private tjenesteytere ivaretar barnas og familienes rettssikkerhet
og gir god barnevernsfaglig kvalitet. God bruk av private tjenesteytere gir
minst et barnevern som er forsvarlig, og helst også en bedre kvalitet enn dersom
barnevernstjenesten hadde utført oppgaven selv eller kjøpt tjenester fra en annen
offentlig instans. Den forstyrrer ikke relasjonen mellom familien og barnevernet.

•

Effektiv bruk av private tjenesteytere skjer til lavest mulig kostnad, der all
relevant ressursbruk medregnes. Den tar innover seg den totale ressursbruken
ved kjøp av tjenester og lar dette være et hensyn ved valget mellom egenproduksjon og kjøp. Styringen skjer slik at resultatmålet nås til lavest mulig
kostnad.

•

Gode langsiktige effekter oppnås hvis bruken av private tjenesteytere gjør
barnevernet stadig bedre. En bevisst bruk av private tjenesteytere kan gjøre
det mulig for det offentlige å yte stadig bedre og mer effektive tjenester over
tid.

Regjeringens målsetting, beskrevet over, kan sies å følge Oslo Economics, som
også konkluderte i sin rapport med at: «Godt informerte kjøpere og selgere i et marked
er en forutsetning for at markedet skal lede til effektiv ressursbruk».
For øvrig foreslo ikke regjeringen endringer i høringsnotatet som vil bøte på den
svikten regjeringen selv erkjenner at er der. Særlig gjaldt dette institusjonsområdet.
Det er med andre ord uklart hvordan regjeringen har tenkt å oppnå sine egne
målsettinger, gjengitt i punktene over.
Denne høringen om rammevilkår for private i barnevernet belyser flere av de
vanskeligste spørsmålene når velferdstjenester skal drives i et marked. Virksom
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konkurranse i et marked forutsetter nemlig at systemet strekker seg lengst mulig
for å oppnå fullstendig informasjon både om behov og effekt av tiltak. I dette tilfellet
barns behov og effekt av barnevernstiltak. Bare slik er det mulig å sette rett pris i
markedet. Blir prissettingen feil, blir også fellesskapets penger brukt feil. Satt på
spissen får barna mindre godt barnevern for pengene.
Det er imidlertid ikke enkelt å ramme inn tjenester som barnevern i standarder
som kan prissettes. Det er tross alt møter mellom mennesker det er snakk om, og
unike situasjoner, barn og familier. Prisjakten skaper flere problemer fordi den
fører til at mål- og resultatstyringen, standardiseringen og rapporteringskravene,
øker på en slik måte at det kan true god faglighet i møtet mellom barna og de
ansatte i barnevernet.49 Når regjeringen i høringen om rammevilkår for private
i barnevernet, skulle veie disse hensynene mot hverandre, så det likevel ut som
markedskreftene veide tyngst, for som regjeringen skrev:
Det private næringslivets evne til å frembringe gode og kostnadseffektive tjenester
avhenger av at markedskreftene får virke. Dette stiller krav til den offentlige
reguleringen av markedene, der både for mye og for lite regulering kan gi uheldige
effekter. Rammevilkårene for private tjenesteytere i barnevernet må dermed veie
flere viktige hensyn mot hverandre.

3.11 Vil regjeringen organisere barnevernet i en form for foretaksmodell?
Sykehusene ble med helseforetaksloven i 2002 organisert i regionale helseforetak
som eies av staten. Helseforetak er virksomhet som eies av ett eller flere regionale
helseforetak eller helseforetak. Regionale helseforetak har et overordnet ansvar
for å iverksette den nasjonale helsepolitikken i helseregionen. Regionale helseforetak
skal planlegge, organisere, styre og samordne virksomhetene i helseforetakene
som de eier. I forbindelse med langsiktig planlegging skal regionale helseforetak
vurdere om deler av tjenestene skal ytes gjennom inngåelse av avtale med private
eller offentlige virksomheter som de ikke eier selv. Regjeringen oppnevner styrer
i regionale helseforetak. Regionale helseforetak oppretter styrene i helseforetakene.
Styremedlemmene er ikke folkevalgte. Eier, staten, styrer gjennom foretaksmøtene.
I praksis har helseforetaksmodellen fungert slik at eier har valgt å være tett på,
instruere foretakene i noen prosesser, men trukket seg unna og vist til foretaksstyrene i andre. Dette har blitt sammenlignet med en trekkspillmodell, der det
blir opp til den til enhver tid sittende regjering hvor tett en vil være på prosessene
49 Konkurranse mot barnevern, For velferdsstaten 2020
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og dermed hvor aktivt en vil sørge for at stortingets vilje blir fulgt i helseforetakene.
Denne «trekkspillmodellen» er kritisert for å være udemokratisk.50
For barnevernet ble innføring av foretaksmodell også diskutert i forbindelse med
barnevernsreformen i 2004, men valget falt på en forvaltningsmodell. Et sentralt
argument var at barnevernet ikke bare driver tjenesteutøvelse, men også myndighetsutøvelse.51
Styringsmodellen som ble valgt for barnevernet, med direktorat og statliggjøring,
har likevel i praksis virket slik at politisk myndighet i mange sammenhenger styrer på
armlengdes avstand. Politiske myndigheter har ofte valgt å styre primært gjennom
de årlige tildelingsbrevene med ganske vide instrukser, som Bufdir svarer ut i
sine årsrapporter.
I tillegg til denne styringsmodellen bidrar markedsrettingen og kommersialiseringen,
underlagt et sentralisert markedsbyråkrati, til at politiske demokratiske prosesser får
redusert betydning. Et eksempel på dette er at Stortingets anmodningsvedtak om
at ideelles andel av barnevernstjenestene skal øke, og at økningen skal skje på
bekostning av kommersielt barnevern, ikke ser ut til å gjennomføres effektivt i
barnevernssystemet. I høring om rammevilkår for private tjenesteytere i barnevernet, oppgir regjeringen at «Bufdir skal allerede prioritere ideelle fremfor kommersielle
der det lar seg gjøre innenfor budsjettet og krav til tilbudet som etterspørres».52 På tross
av regjeringens påpekning, som er i tråd med Stortingets anmodningsvedtak,
så viser utviklingen de siste årene økt kommersiell andel, ingen økning i ideell
andel, og redusert offentlig andel for eksempel på institusjonsområdet. Et annet
eksempel er at myndighetenes forsøk på å hindre at private driver offentlig
myndighetsutøvelse, ikke etterleves fullt ut i barnevernet. (Se del 4.5 i denne
rapporten.)
I forbindelse med den siste og pågående barnevernsreformen fra 2014, anbefalte
Oslo Economics i 2016 at de statlige barnevernsinstitusjonene ble organisert i
et statlig foretak, dersom full prisdifferensiering og kommunal valgfrihet ble
innført for barnevernstiltak.

50 Stortinget, Helse- og omsorgsdepartementets eierstyring knyttet til nytt sykehus i Nordmøre og
Romsdal, Innst. 240 S (2014-2015) https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/
Sak/?p=61695
51 Den vanskelige samhandlingen. Evaluering av forvaltningsreformen i Barnevernet, NIBR- rapport
2011:25 https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/bld/barnevern/2012/den_vanskelige_samhandlinge.pdf
52 Høringsnotat rammevilkår for private tjenesteytere i barnevernet, 2020, s. 7
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Forslaget fra Oslo Economics gjengis i regjeringens barnevernsreform.
Regjeringen skriver:
Rapporten legger til grunn at jo sterkere valgfrihet og konkurranse det legges opp
til, jo større blir behovet for å gjøre endringer i dagens organisering med sikte på å
eliminere potensielle rollekonflikter og å legge til rette for likere konkurransevilkår
mellom private kommersielle, ideelle og statlige institusjonseiere.
Oslo Economics antar at en ordning med økt kommunal valgfrihet og full prisdifferensiering vil skape rollekonflikter for Bufetat innenfor dagens organisering
av de statlige institusjonene. Det vises særlig til mulige interessekonflikter dersom
Bufetat både skal ha økonomisk ansvar for egne institusjoner og legge til rette for
økt mulighet for kommunene til å velge mellom statlige og private institusjoner.
Det vil videre oppstå stor risiko for at det statlige tilbudet forsvinner på sikt som
følge av prisforskjeller mellom statlige og private institusjoner. Utredningen konkluderer med at, gitt valgfrihet og prisdifferensiering, vil en foretaksmodell være
best egnet både med tanke på rolleklarhet for Bufdir/Bufetat og likere konkurransevilkår for statlige og private institusjoner. Med hensyn til rolleklarhet vises det
særlig til at en slik modell innebærer et sterkere skille mellom myndighetsoppgaver
og bestiller- og utføreroppgaver.
Oslo Economics fremhever samtidig at det er dagens organisering, med institusjonene
som en integrert del av Bufetat, som legger best til rette for ivaretakelse av bistandsplikten samt for faglig og kvalitetsmessig styring av de statlige institusjonene.
Dette følger av at Bufetat, i rollen som kvalitetsstyrer og formidler av institusjonsplasser til kommunene, har instruksjonsmyndighet over egne institusjoner.
Departementet gir selv denne vurderingen:
Etter departementets vurdering taler sterke grunner for å kombinere økt kommunal
valgfrihet og full prisdifferensiering med at de statlige institusjonene organiseres
utenfor Bufetat. Flere høringsinstanser (Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Sentralenheten for fylkesnemndene, Kristiansand kommune, Oppdal kommune, Oslo
kommune) understreker betydningen av at Bufdirs rolle som fagdirektorat oppfattes
som uavhengig og mest mulig atskilt fra Bufetats tjenestetilbud.
Etter departementets oppfatning er det vesentlig at Bufdir har en tydelig og faglig
uavhengig rolle som faglig instans for hele barnevernet. Bufetats eieransvar for de
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statlige institusjonene kan i kombinasjon med kommunal valgfrihet og prisdifferensiering, bidra til å skape tvil om dette. En alternativ organisering er i en slik situasjon
også viktig for å ivareta Bufetats legitimitet som formidler av institusjonsplasser
til kommunene.
Departementet har merket seg at Oslo Economics mener at en foretaksmodell vil
være best egnet i en situasjon med økt kommunal valgfrihet og full prisdifferensiering.
Selv om en etatsmodell kan gi økt rolleklarhet fordi eierskapet for institusjonstilbudet tas ut av Bufetat, vil en slik modell gi større styringsutfordringer enn i
dag og uten at det statlige tilbudet blir mer konkurransedyktig. Imidlertid vil en
foretaksmodell kreve at ivaretakelse av bistandsplikten samt faglig og kvalitativ
styring og utvikling må ivaretas på annen måte enn gjennom instruksjon.
Departementet vil utrede nærmere hvordan de statlige institusjonene best kan
organiseres, herunder hvordan den faglige styringen og bistandsplikten kan ivaretas
samt en vurdering av langsiktige gevinster og omstillingskostnader. Departementet
vil i den forbindelse også se nærmere på erfaringer fra andre sektorer.
Departementet kommer tilbake med forslag til endringer i barnevernloven med
hjemmel for kommunal valgfrihet og regelendringer som følge av endret organisering
av de statlige institusjonene. Det samme gjelder innføring av full prisdifferensiering.
Departementet tar sikte på å legge fram lovforslag slik at endringer kan gjennomføres
når reformen trer i kraft.53
Regjeringens beskrivelse og drøfting gir her et tydelig innblikk i hvordan bestiller-/
utførermodellen virker, når det er markedskonkurranse om velferdstjenester.
Fordi Bufdir/Bufetat både har ansvaret for tilbudet til barn som trenger hjelp i
barnevernet og for konkurransen, blir det et problem at ledelse for fag og drift er
for tett sammenvevd. Det fremgår av regjeringens drøfting at det er for konkurransen
at dette er et problem. For bistandsplikten, det vil si samarbeidet mellom statlig
og kommunalt barnevern, vil derimot økt oppstykking være et problem. Konkurransen står dermed i veien for en helhetlig ledelse av barnevernet som kan
se fag, drift og samarbeid i sammenheng. En eventuell innføring av en form for
foretaksmodell vil også kunne forsterke den eksisterende praksisen, der Stortinget
ofte er satt på tilskuerplass til utviklingen i barnevernet.

53 Barnevernsreformen, Prop. 73 L (2016-2017), s. 104-105
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Gangen i en barnevernssak:54

54 «De tror vi er shitkids», Barneombudet, januar 2020
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4
barnevernet i samfunnet

«Barnevernet ser ut til å ekspandere målt i omfang og antall igangsatte undersøkelser og
tiltak for hvert år som går, en vekst som ikke kan forklares med økning i innbyggertallet
alene.»55 Mellom 1993-2010 var det nesten en fordobling i antall barn og unge
som mottok barnevernstiltak i løpet av året.
I 2010 mottok nesten 50.000 barn tiltak, i 1993 mottok til sammenligning 26.300
barn tiltak. Veksten var klart størst i hjelpetiltak, veksten i omsorgstiltak var fra
6.000 barn i 1993 til 7.000 barn i 2010 (SSB).
I 2018 hadde 55.623 barn barnevernstiltak i løpet av året. 60 prosent av disse
mottok hjelpetiltak i hjemmet. 10.036 var under barnevernets omsorg (Bufdir).
Det er 4,3 prosent av barnebefolkningen som mottar et tiltak fra barnevernet.
Men i et oppvekstperspektiv fra 0-18 år, er det ca. 10 prosent som mottar et lettere
eller tyngre tiltak fra barnevernet.56
I Dagsavisen (16.01.2017) skrev høgskolelektor Helga Johannesdottir:
Terskelen for inngripen ble senket og antall saker økte. Statistikken mellom 2003
og 2014 viser at økningen av barn som har fått hjelp av barnevernet var på 46,7 %.
Ressurstilførselen til barnevernet har på langt nær vært i nærheten av å imøkomme
denne endringen.»57
55 Forvaltning av makt og moral i velferdsstaten. Fra sosialt arbeid til «arbeid med deg selv?», Kroken,
Madsen, 2016, s.97
56 Bufdir årsrapport 2018, s. 56
57 «Kjærlighet er ikke nok!», Dagsavisen 16.01.17 https://www.dagsavisen.no/debatt/kjerlighet-er-ikkenok-1.912504
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4.1 Barnevernet svikter de som trenger det mest
Barnevoldsutvalget, Svikt og svik NOU 2017: 12, avdekket manglende samordning
og samarbeid som en årsak bak mange av sakene der barn var utsatt for grov omsorgssvikt og svik fra fellesskapet, som ikke har gitt den hjelpen barna skulle hatt. En
annen fellesnevner var at barn og unge selv ikke ble hørt i sin egen sak.58
Barnevoldsutvalget skrev:
Utvalget viser hvordan tjenesteapparatet bør utvikles på områder som kunnskap,
kompetanse, samarbeid og samordning. Vi ser blant annet klare utviklingsmuligheter
for det forebyggende arbeidet. Barnevoldsutvalgets konklusjoner viser vei, men
uten politisk handlekraft fortsetter systemet å svikte og utsatte barn vil fortsatt lide
og bære omkostningene for vårt nasjonale svik mot dem.59
Om samarbeid og samordning skriver utvalget (s.89):
Utviklingen har gått i retning av mer sektorisering og spesialisering i både sentralforvaltningen og i tjenester på kommunalt nivå. Dette har sammenheng med ønske
om en mer kunnskapsbasert forvaltning og bruk av spesialister i offentlige tjenester.
Det er mange gode sider ved denne utviklingen, men det har imidlertid også ført
til en silotenking i forvaltningen. Dette har skapt en del utfordringer når det
gjelder å få til en helhetlig tilnærming, godt samarbeid og en god samordning.
Ulempene forsterkes av at det har vært betydelig oppmerksomhet rundt mål- og
resultatstyring i tjenesteytingen over tid. Dette har blant annet ført til at hver sektor
bruker sine ressurser på egne ansvarsområder og kjerneoppgaver.
Fragmenteringen markedsrettingen og kommersialiseringen av tjenestene fører
med seg, er en kjerne i samhandlingsutfordringene barnevernet opplever, og dette
har sin parallell i mange av de andre velferdstjenestene våre. Spesialiseringen
er en side ved dette. Problemet med spesialisering er også at mennesker som
trenger hjelp risikerer å falle mellom kategoriene eller ikke passe inn i noen av
58 I en rapport publisert mai 2020, utarbeidet av flere forskningsmiljøer, med et utvalg av 1123 undersøkelsessaker for barn i alderen 0-17 år hadde barnevernet samtale med 60 % (680) av barna, mens 40 %
(443) av barna var det ikke samtale med. For barn over 6 år hadde barnevernet samtale med vel 73 % av
barna.
Barnevernets undersøkelsesarbeid - fra bekymring til beslutning. Delrapport 5: Å medvirke når barnevernet undersøker. En studie av barn og foreldres medvirkning i barnevernets undersøkelsesarbeid, April
2020 https://bufdir.no/globalassets/global/nbbf/barnevern/a_medvirke_nar_barnevernet_undersoker_
en_studie_av_barn_og_foreldres_medvirkning_i_barnevernets_undersokelsesarbeid.pdf
59 Svikt og svik — Gjennomgang av saker hvor barn har vært utsatt for vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt, Oppnevnt 13. november 2015, NOU 2017: 12: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/
nou-2017-12/id2558211/
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dem. Dette er problemet til den eldre befolkningen med sammensatte diagnoser
i helsevesenet. Det blir også problemet til multiproblemfamiliene i barnevernet
når spesialisering ikke tar høyde for deres sammensatte problemer.
Silotenkning, spesialisering og anbud er til hinder for å tenke barnevern i et livsløpsperspektiv. Sterk grad av spesialisering kan også gi kamper om hvem som skal
definere hvilke problemer den enkelte ungdom eller det enkelte barn «har», der
det burde vært samarbeid. Barnevernet trenger en organisering der flerfaglige
miljøer kan samarbeide, uten å stå i et konkurrerende forhold til hverandre.
Barnevernet gir minst hjelp til dem som trenger det mest, viser Nordlandsforskning
i en stor studie. Familieperspektivet er trengt i bakgrunnen og familiene med de
mest komplekse utfordringene får for lite hjelp. Norlandsforskning skriver:
Multiproblemfamiliene får ikke tiltak som skal bedre familienes omsorg for
barna. Skjevfordelingen av innsats som vi har avdekket, er noe som barnevernets
medarbeidere ikke kan rette opp. Det tiltaksrepertoaret som barnevernstjenesten
rår over, passer ikke familiens problemer. Derfor overvåkes familiene på avstand.60
Det er altså særlig den sammensatte innsatsen som svikter. Den der hele «landsbyen»
rundt barnet og familien er involvert. Når barnevernets tiltaksapparat er oppe
til debatt, har det vært for lite debatt om mangelen på de sammensatte tiltakene,
også skyldes at slike tiltak vanskelig lar seg standardisere, måle og resultatstyre.
NHO Service og Handel skriver i sitt høringssvar til ny barnevernslov: «Vi ser
det som hensiktsmessig å styrke variasjonen innenfor hjelpetiltak samt muligheten for
individuelle tilpasninger.»61
Dette er alle enige om at er nødvendig. Dette er det imidlertid svært vanskelig å
få til i et markedssystem. Variasjon og individuelle tilpasninger forutsetter tillit
og fleksibilitet, det kan vanskelig det offentlige gi NHO sine bedrifter i så stor utstrekning at tilbudet kan skreddersys det enkelte barn, uten at det offentlige mister
kontrollen. Bedriftenes hovedformål er å oppnå fortjeneste. Forvaltningens mål
er at alle penger bevilget til barnevernet skal komme barna til nytte. Det betyr at
det offentlige søker faste rammer når de skal handle med kommersielle virksomheter.

60 Minst hjelp til dem som trenger det mest? Nordlandsforskning september 2015, http://www.nordlandsforskning.no/getfile.php/138752-1445428350/Dokumenter/Rapporter/2015/Rapport_06_2015.pdf
61 Høringssvar Ny Barnevernslov, NHO Service og Handel, 14.08.2019 https://www.regjeringen.no/
contentassets/96dcbd6d58df40959b67c99bf9627062/nho-service-og-handel.pdf?uid=NHO_Service_og_
Handel
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Barneombudet sin rapport «De tror vi er shitkids» viser at ungdommene med størst
utfordringer sviktes oftest i det statlige barnevernet. De komplekse utfordringene
som de mest sårbare barna har, kan bare løses med samarbeid, samhandling, opparbeiding av stabile fagmiljø og utveksling av faglig kunnskap. Det kommersialiserte
og markedsrettede systemet er til hindring for dette. Ideelle, kommersielle og
offentlige drivere av barnevernstjenester er gjort til konkurrenter. Dette gjør
samarbeid vanskelig og det blir viktig å holde på informasjon. I tillegg kommer
påpekningen også Barnevoldsutvalget gjorde om at kombinasjonen av spesialisering
og bestiller-/utførermodell, blant annet har ført til at hver sektor bruker sine
ressurser på egne ansvarsområder og kjerneoppgaver.
Systemet fremmer kortsiktighet og fagmiljøer kan ikke vite om de får fortsette på
samme måte etter neste anbudsrunde. De kommunalt ansatte vet ikke hvor langt
frem i tid tilbudet de oppretter et samarbeid med vil eksistere, eller være mulig å
bruke. Barneombudet sier at det offentlige må ta ansvar for de mest sårbare barna
selv og Barneombudet kan ikke se at tilbud som skal møte så komplekse utfordringer
som de mest sårbare barna har, kan bli gode nok i et anbudssystem. Barneombudet
begrunner dette med at det er stabile fagmiljøer med åpen utveksling av kunnskap
og erfaringer over tid, de mest sårbare barna i barnevernet trenger.
På Ideelt Barnevernsforum i 2020 uttalte Barneombudet ifølge Fagbladet: – Mitt
primære mål er et godt faglig miljø for dem som skal jobbe med de mest sårbare. Det krever
utveksling av erfaringer og kunnskap. Hvordan er det mulig når aktørene konkurrerer
med hverandre, spurte Bejer Engh. Og Høyres Vetle Langedahl, fra familie- og
kulturkomiteen på Stortinget, repliserte: – Det er det eneste gode argumentet jeg har
hørt imot anbud. Jeg har ikke tenkt på det før. Fra opposisjonen hører vi bare ideologisk
motstand.62
Barneombudets bekymring for at det offentlige ikke selv har tilstrekkelig tilbud
til barna med det mest komplekse behovet, bekreftes i Bufdirs årsrapport 2019,
der direktoratet skriver:
Det er en målsetting at ungdom med alvorlige adferdsvansker og høy risiko for
videre skjevutvikling såkalt «adferd høy», i hovedsak skal plasseres i statlige
institusjoner. I 2019 nådde vi ikke dette målet og hovedvekten av «adferd høy»plasseringene var i private institusjoner.63
62 Ideelle aktører brekker ryggen i konkurransen om anbud på barnevern, mener opposisjonen, Fagbladet, 04.03.20 https://fagbladet.no/nyheter/ideelle-aktorer-brekker-ryggen-i-konkurransen-om-anbud-pa-barnevern-mener-opposisjonen-6.91.683726.9441cff004
63 Bufdirs årsrapport 2019, s. 64
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Det statlige institusjonstilbudet har vært styrt med lav bufferkapasitet (se denne
rapportens del 4.4). I regjeringens høring om rammevilkår for private i barnevernet 2020, gis det en alvorlig beskrivelse av hvordan det statlige barnevernet i
anbudssystemet langt på vei har mistet styringen med kvaliteten i institusjonstilbudet.
Regjeringen skriver:
Et grep som kan gi et mer standardisert tilbud og tydeliggjøre de faglige prioriteringene,
er å opparbeide et statlig basistilbud innenfor de ulike delene av institusjonsområdet.
På denne måten kan de statlige institusjonene brukes som et sammenlikningsgrunnlag for de private institusjonene, både når det gjelder kostnader og kvalitet.
I dag har man på enkelte områder et meget begrenset sammenligningsgrunnlag,
noe som vanskeliggjør den faglige og økonomiske styringen. (...)
Private institusjoner kan representere særskilte styringsutfordringer i form av
tiltak som trekkes ut i tid, barn som plasseres videre i nye tiltak under samme eier
uten at dette er til barnets beste, sykeliggjøring av barn for å forsvare mer kostbare
tiltak, og tiltaksutvikling som er mer økonomisk enn faglig motivert. Slike former
for svikt kan ha særlig alvorlige konsekvenser for de mest sårbare barna – samtidig
som de kan være krevende å avdekke.64
Det er ikke alltid en direkte årsakssammenheng mellom sviket enkeltbarn utsettes
for i barnevernet og kommersialiseringen og markedsrettingen av sektoren. Det
er likevel et faktum at barnevernet på tross av økte ressurser, fortsetter å svikte
for mange av de mest utsatte barna. Det er derfor nødvendig at utviklingen
av markedsbarnevernet diskuteres, også i sammenheng med ressursbehovet.
Fellesskapet må være sikre på at barnevernets ressurser brukes riktig og at tilføring
av økte ressurser vil komme barna til gode. Mål- og resultatstyringen påvirker
også det kommunale barnevernet. Arbeidsmåter må drøftes i sammenheng med
stor arbeidsbelastning.

4.2 Hvor går ressursene?
Høgskolelektoren som skrev at ressurstilførselen til barnevernet på langt nær har
vært i nærheten av å imøtekomme økningen i saker, sier det mange barnevernsansatte opplever. Oppgavene øker og arbeidspresset er høyt, mens tilstrekkelige
ressurser og mulighet til kompetansehevende tiltak uteblir. Samfunnet bruker
likevel mer på barnevern nå enn før, og kostnadene er økende. Fra 2015-18 har
brutto driftsutgifter steget med 21 prosent i kommunene, mens kostnadsveksten
har vært 11 prosent i det statlige barnevernet i løpende kroner. De Facto Kunnskaps64 Høringsnotat rammevilkår for private tjenesteytere i barnevernet, 2020, s. 78
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senter for fagorganiserte har foretatt en gjennomgang av omfanget og utviklingen
av kommersielt og offentlige barnevern. Om kostnadsutviklingen har De Facto
kommet frem til at:
I det statlige barnevernet var det en jevn nedgang i antall årsverk i perioden 2010-2015,
mens det har vært forholdsvis stabilt i perioden 2015-2018. Når kostnadsutviklingen, til
tross for færre årsverk, likevel har vært så pass sterk (...) i statlige Bufdir, skyldes det
i all hovedsak at statens kjøp av barnevernstjenester fra private har gått kraftig
opp. Kostnadene til kjøp av plasser i kommersielle institusjoner nå har blitt nesten
like høye som i statlige (86%), og lønnskostnadene der utgjør en klart mindre andel
av driftsutgiftene (Dette kommer frem blant annet av Fafo 2019:05, se s.14). Dette
gir grunnlag for betydelige overskudd i de kommersielle barnevernselskapene. (...)
Men til tross for mindre kapasitet, færre oppholdsdøgn og færre antall ansatte
i det statlige barnevernet (Bufetat), er det ett område hvor antall ansatte fortsatt
vokser. Det er i det sentrale byråkratiet i Bufdir.65
De Factos funn her er vesentlige for å forstå hvorfor det brukes mer penger på
barnevern, uten at dette nødvendigvis merkes i barnevernets førstelinjer. Årsaken
til at barnevernets markedssystem er dyrt kan oppsummeres i disse punktene:
1. Organiseringen av barnevernet i marked er i seg selv kostnadsdrivende.
Penger bevilget barnevern tas bort i fra barnevernet, både som følge av at
overskudd tilfaller kommersielle eiere og som følge av transaksjonskostnader.
2. For å være konkurransedyktige driver det offentlige barnevernet med lav
bufferkapasitet, noe som gjør at kapasitetsbehovet må løses i markedet og
med enkeltkjøp, og prisene blir høye.
3. Norsk geografi og demografi, samt at barnevern er komplekse tjenester,
gjør at barnevernet i praksis ikke står så fritt til å velge i markedet, som det
en effektiv konkurranse ville krevd. Det kan bety at tilbudet er mer begrenset
enn etterspørselen og at prisene dermed blir høye.
I juli 2020 offentliggjorde Barne- og familiedepartementet en granskning de hadde
bestilt av Menon Economics og OsloMet- Storbyuniversitetet, om institusjonsbarnevernet. Rapporten var utarbeidet i perioden juni 2019 til mai 2020. I rapporten
beskrives hvor ressursene går slik:
Samlet utføres over 13 000 årsverk i barnevernet, og noe under 5 000 av disse utføres på institusjonene. Institusjonene beslaglegger med andre ord en stor andel av
65 De Facto Notat 6:2019
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ressursene i barnevernet, både målt i antall ansatte og i kroner og øre (53 prosent,
eller 3,9 mrd. kroner, gikk i 2019 til kjøp og finansiering av institusjonsplasser).
Dette til tross for at institusjonsplassene omfatter en liten andel av barn og unge
som til enhver tid er under barnevernets omsorgsansvar (ca. 8 prosent). Endringer
som bidrar til å øke kvaliteten og effektiviteten i denne delen av barnevernet vil
kunne ha stor betydning for barn og unges trivsel og utvikling over tid. Videre vil
slike endringer kunne ha store økonomiske konsekvenser og vil kunne frigjøre
ressurser til annet arbeid for barn og unge i en vanskelig situasjon.66

4.3 Kommersialisering av barnevernet
Kommersielle selskap har som formål i tråd med aksjelovgivning, å oppnå profitt,
avkastning til eierne. Dette gjelder i barnevernet, som regnes som en bransje på
linje med andre bransjer. Selskapene vurderer å gå inn i sektoren på bakgrunn
av lønnsomhetsvurderinger. Når det de senere årene har vært stor interesse fra
store internasjonale konsern for å selge tjenester til norsk barnevern, er det en
klar indikasjon på at de vurderer lønnsomheten som god.
Når kommersialiseringen av barnevernet utfordrer kvaliteten i barnevernet, er
årsaken først og fremst strukturell. Regjeringen beskriver i sitt høringsnotat om
rammevilkår for private i barnevernet noen av disse strukturelle utfordringene i
forbindelse med kommunenes kjøp av kommersielle barnevernstjenester:
Det er gjennom kjøpsavtalen at barnevernstjenesten og leverandøren blir enige om
hva som skal leveres, samt pris, tidsavgrensning, kompetansekrav, rapportering,
møter mv. Avtalen gir dermed mulighet til kvalitetssikring både i forkant, underveis og i etterkant av leveransen. Likevel er det ikke alle kjøp som skjer etter skriftlig
avtale. En stor andel av de skriftlige avtalene mangler dessuten en detaljert beskrivelse
av leveransen, krav til rapportering og andre forhold som ofte vil være sentrale for
å kunne føre reell kontroll med tjenesten. Iblant er det leverandørene selv, og ikke
barnevernstjenestene, som utformer utkast til avtale. Svake anskaffelser er ikke
bare en utfordring i det kommunale barnevernet, men i mange deler av offentlig
sektor, se Meld. St. 22 (2018-2019) Smartere innkjøp – effektive og profesjonelle
anskaffelser. Konsekvensene kan likevel være mer alvorlige i barnevernet, både
fordi det her er snakk om inngripende tiltak overfor sårbare brukere, og fordi
markedet for private leverandører er så å si helt uregulert. Stortingsmeldingen
påpeker videre at mange offentlige ofte kjøper tjenester det ikke egentlig er behov
for. Også dette kan få særlig alvorlige konsekvenser i barnevernet fordi for mye
66 «Institusjonstilbudet i barnevernet», Menon- publikasjon nr.54/2020, Grünfeld, Backe Hansen mfl.,
s. 6 https://www.regjeringen.no/contentassets/f03d973e20604b828b07de478199c360/institusjonstilbudet_i_barnevernet_sluttrapport.pdf
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tiltak her kan være i strid med hensynet til barnets beste. Anskaffelsespraksisen
er dermed en særlig viktig del av styringen av private i barnevernet. For å øke
kvaliteten ved kjøp av tjenester i barnevernet har mange kommuner etablert egne
rutiner for kjøp. Dette er vanligere i store enn i små barnevernstjenester. I Oslo
kan alle bydelene forholde seg til sentralt utarbeidede rutiner, men om lag halvparten av landets kommuner har ingen særskilte rutiner for kjøp av tjenester. Det
vanligste er at barnevernstjenesten selv står for innkjøpene, og særlig vanlig er at
lederen gjør det.67
Regjeringens beskrivelse er alvorlig og viser de store utfordringene som oppstår
når så kompliserte velferdstjenester som barnevern settes ut til kommersiell drift.
Det er sterkt bekymringsverdig når regjeringen oppgir at kommersielle selskap
ikke bare får operere i et uregulert marked, men også får skrive avtalene sine selv.
Dette er en direkte trussel mot kvalitet i barnevernet.
Å vise til Oslo og organisering av egne spesialiserte bestillerfunksjoner, er en
klassisk markedsliberalistisk måte å «løse problemet» på. Å styrke kommunenes
innkjøpsfaglige kompetanse har blant annet Oslo Economics anbefalt regjeringen. I
konsulentfirmaets konkurranserapport om barnevernet fremstår markedskompetanse, som like viktig som barnevernsfaglig kompetanse for lokale barnevernstjenester.
Dette er NPM i praksis.
I Bufdirs årsrapport i 2019 synliggjøres det også at ansvarlig myndighet har mindre
inngripen med de private institusjonene enn de institusjonene de eier selv. Bufdir
skriver:
Det har vært et mål å få bedre styring og kontroll av de statlige institusjonene og
oppfølging av de private. Dette har vært det prioriterte området i 2019. Arbeidet
har resultert i redusert risiko i de statlige institusjonene.68
Det er et åpent spørsmål om hva som ligger i «oppfølging». Kommersielle selskap
er ikke underlagt Forvaltningsloven, Offentlighetsloven eller Arkivloven. Det er
derfor ikke gitt at Bufdir har samme mulighet til kontroll med de kommersielle
institusjonene, som med de offentlige institusjonene. Det er dermed antagelig
ikke tilfeldig at Bufdir bruker ordene «styring og kontroll» kun om de offentlige
institusjonene.

67 Høringsnotat rammevilkår for private tjenesteytere i barnevernet, 2020, s.27
68 Bufdir årsrapport 2019, s. 64
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Ideelle presses ut
Offentlige barnevernstjenester tvinges til å tilpasse seg konkurransesystemene
og ideelle tilbydere blir tvunget til å delta på konkurransepremisser, framfor i
langsiktige samarbeid.
Ideelle virksomheter driver ikke for fortjeneste, men lar eventuelle overskudd
tilfalle virksomheten. Internasjonalt kalles dette «non-profit». Ideelle virksomheter
gis best forutsetning for samarbeid med det offentlige gjennom langsiktige avtaler
og uten anbudskonkurranse. De ideelle har i utgangspunktet ikke forretningshemmeligheter, slik kommersielle virksomheter har. En ideell organisasjon kan,
når forholdene ligger til rette for det, drive sin virksomhet åpent og utveksle fagkunnskap og erfaringer med andre ideelle virksomheter og det offentlige. Erfaringen
er imidlertid at dette fortrinnet ved ideelle organisasjoner blir mindre når også de
må delta i konkurranser. Pris blir viktig og «eierskap» til faglig kvalitet blir viktig.
Det kan redusere kvalitet, samhandlingen, samarbeid og kunnskapsutvekslingen
mellom konkurrenter. Konsekvensen av konkurransepress for ideelle beskrives
slik i en norsk studie:
Likestilling med kommersielle tvinger ideelle leverandører til å tilpasse seg kommersiell
drift. Erfaringen er at dette kan gå på bekostning av ideelles særtrekk. (...) Ideelle
organisasjoners merverdi avhenger av finansiering, styring og regulering.69
Store kommersielle konsern dominerer
I dagens barnevernsmarked er det selskapene Stendi (tidl.Aleris), Humana, Team
Olivia og Aberia som sitter på de største markedsandelene. Det har over år pågått
en rekke oppkjøp som gjør at det i dag er en markedskonsentrasjon rundt disse
selskapene, hvor tre er svensk-eide med bindinger til internasjonale oppkjøpsfond og det siste, Aberia, er norsk og eies av Hospitality Invest AS, gjennom
Norlandia Health & Care group AS.70
I Oslo Economics’ konkurranserapport står det at den største leverandøren,
Stendi, har 31 prosent av omsetningen i det private institusjonsmarkedet, mens
de seks største aktørene til sammen har 69 prosent i 2018. Her er de største ideelle
69 Ideelle organisasjoners særtrekk og merverdi på helse- og omsorgsfeltet. Rapport 2/2015. Oslo/
Bergen: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Dalby Trætteberg, H. og Sivesind, K. H.
(2015).
70 Barnevernsaktørene: Skatteparadis-fond er storeiere, VG, 09.01.20, https://www.vg.no/nyheter/
innenriks/i/2G4Kz4/barnevernsaktoerene-skatteparadis-fond-er-storeiere
Barnevernsselskaper kontrolleres fra skatteparadiser, VG, Publisert: 07.09.17, Oppdatert: 22.06.18,
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/224lr/barnevernselskaper-kontrolleres-fra-skatteparadiser
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leverandørene, Frelsesarmeen og Crux, medregnet. De hadde henholdsvis 8 prosent
og 5 prosent.71
I 2018 var den kommersielle andelen av den samlede kapasiteten i barnevernsinstitusjonene 48 prosent. Kjøp av barnevernstjenester fra private har økt 44-45
prosent målt i faste kroner fra 2010–2018. Både antall barn og antall godkjente
plasser i barnevernsinstitusjoner gikk ned fra 2017 til 2018. Nesten hele reduksjonen
i kapasitet kom i de offentlig eide institusjonene.72
De store kommersielle selskapene (Aleris, Humana, Team Olivia, Unicare og
Aberia) hadde en gjennomsnittlig lønnsomhet (totalrentabilitet) på 22–23 prosent
i årene 2011-2015.73
SSB skriver:
I barnevernsinstitusjonene har det vært en økning på vel 10 500 oppholdsdager fra
2016 til 2018. Veksten er i de private barnevernsinstitusjonene, private ideelle har
7 000 og andre private 10 500 flere oppholdsdager. Mens i de offentlige barnevernsinstitusjonene var det 7 000 færre oppholdsdager i perioden 2016-2018.74
Bufdir hadde en samlet tildeling på 9,9 milliarder kroner i 2019. Utgifter til statlig
forvaltning av barnevernet var den største utgiftsposten på 7,2 milliarder kroner.
Kjøp av barnevernstjenester fra kommersielle selskap og ideelle organisasjoner,
utgjorde 2,8 milliarder kroner i 2019.75
Fosterhjem76
I 2012 kjøpte Bufdir fosterhjemtjenester for 371 millioner kroner. I 2016 hadde
beløpet økt til det dobbelte: 753 millioner kroner.77 Regjeringen oppga i 2017 at:
«Antall barn i fosterhjem har økt med 53 prosent fra 2005 til 2015 og at bruken av fosterhjem tilknyttet private aktører har økt kraftig de siste årene.»78
71 Oslo Economics konkurranserapport om barnevern 2020, s.37
72 Barnevern som profittarena, De Facto-rapport nr 2:2019, http://46417-underdomene.web.tornado-node.net/wp-content/uploads/2020/02/Barnevern-som-profittarena2019.pdf
73 Barnevern som profittarena, De Facto – rapport nr 7: 2016, https://www.de-facto.no/wp-content/
uploads/2017/08/Barnevern-som-profittarena-endelig.pdf
74 Flest opphold i private institusjoner, SSB 08.11.19: https://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/artikler-og-publikasjoner/flest-opphold-i-private-institusjoner
75 Bufdir årsrapport 2019 s. 98-101
76 Se vedlegg 3 for beskrivelse av ulike fosterhjemstyper
77 Fosterhjemskongen, VG, 8. mai 2017, https://www.vg.no/spesial/2017/fosterhjem/
78 Barnevernsreformen, Prop. 73 L (2016-2017)
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I regjeringens høring om rammevilkår for private i barnevernet 2020 fremgår
det at det bor om lag 450 barn i private fosterhjem. Av de 450 er det 350 barn
som bor i private fosterhjem tilknyttet Bufetat. I tillegg kommer anslagsvis 90
fosterhjem med barn fra Oslo kommune og et antall private fosterhjem tilknyttet
andre kommuner. Ved utgangen av 2018 bodde nær 10.400 barn i kommunale
fosterhjem og 447 barn i statlige familiehjem.79
De private fosterhjemmene er i dag innrettet særlig mot barn med store hjelpebehov.
Familiehjem eller spesialiserte fosterhjem har Bufetat ansvaret for og det er disse
fosterhjemmene som koster mest.

Finansierngsordning for fosterhjem
Finansieringsansvaret for fosterhjem og beredskapshjem er delt mellom stat og kommune.
Kommunale fosterhjem finansieres i utgangspunktet av kommunen. Kommunen kan
søke Bufetat om refusjon for 100 pst. av utgiftene utover en egenandel på kr. 34.040
per måned per 2019.For statlige og private fosterhjem betaler kommunene samme egenandel, mens Bufetat finansierer det overskytende. I tilfeller der kommunene kjøper fosterhjem eller beredskapshjem direkte fra en privat leverandør, er ikke Bufetat forpliktet til
å dekke noen av utgiftene. Oslo kommune bruker ikke Bufetat, men er organisert med
Barne- og familieetaten som andrelinjetjeneste for bydelene.
Med barnevernsreformen fra 2022 endres ansvarsdelingen som følger:
•

Kommunen vil få ansvar for flere av tjenester inn i fosterhjemmet, ved at kommunen
overtar generell veiledning og slik får ansvar for all oppfølging og veiledning av
ordinære fosterhjem.

•

Kommunen vil få det fulle finansieringsansvaret for alle ordinære fosterhjem, dvs.
alle kommunale fosterhjem, og også eventuelle private fosterhjem som ikke leveres
fra Bufetat som spesialiserte fosterhjem.

•

Spesialiserte fosterhjem erstatter dagens familiehjem. For spesialiserte fosterhjem
og beredskapshjem som tildeles gjennom Bufetat skal finansieringsansvaret fortsatt
være delt mellom stat og kommune, også dersom hjemmene er private.

Kilde. Høringsnotat, rammevilkår for private i barnevernet, Bfd 2020

79 Høringsnotat rammevilkår for private i barnevernet, 2020, s. 47
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Om fosterhjem skriver Oslo Economics:
Leverandørene opplyser om relativt god lønnsomhet for fosterhjem. Dette indikerer
isolert sett at leverandørene i større grad kan utnytte markedsmakt. Vi har også
indikasjoner på at høy lønnsomhet skyldes knapphet på egnede fosterhjem. Hvis
Bufetat taper konkurransen om fosterhjem i rekrutteringsmarkedet, ser det ut
som at leverandørene kan utnytte en viss grad av markedsmakt gjennom å kontrollere
knappe ressurser. Hvis dette er tilfellet tyder det på at leverandørene klarer å
oppnå høye marginer fordi fosterhjemmene ikke kjenner sin egen markedsverdi i
forhandlinger med leverandørene.»80
Utover å beskrive at konkurransen ikke fungerer, viser sitatet over hvilket totalt
ugjennomtrengelig markedsspråk som må skrelles bort for å komme inn til kjernen:
barna og familiene som trenger hjelp. For markedsbarnevernet er det logisk, men
problematisk at «leverandørene kontrollerer knappe ressurser» og at «fosterhjemmene
ikke kjenner sin egen markedsverdi i forhandlinger med leverandørene».
Fosterhjem er omsorg for utsatte barn. For samfunnet er det helt avgjørende at
felleskapet tar ansvar for å gi barn som trenger det, en familie å bo sammen med,
og at de som ønsker å bli fosterforeldre tenker på oppgaven og ikke sin markedsverdi. Sitatet fra konkurranserapporten viser hvor langt unna kjerneoppgavene
markedsbarneverntenkningen bringer oss, og hvor langt inn i forretningsverden. I
denne forretningsverden er det som om barna er glemt.

4.4 Få statlige institusjonsplasser truer barnas beste
Det statlige institusjonsbarnevernet har over år vært driftet mot å sikre høyt belegg
og at lite plasser står tomme. Det offentlige barnevernet har derfor hatt lav bufferkapasitet og dermed lav beredskap. Over tid er mer av barnevernets totale kapasitet
lagt ut i anbudsprosesser. Når et barn trenger en plass som ikke finnes eller dekkes
av rammeavtalene, må det offentlige barnevernet gjøre enkeltkjøp i markedet
og utenfor rammeavtalene. Det er særlig når det haster at kvalitetssikringen av
tilbudet kan glippe. Derfor har det oppgitte målet vært at det offentlige skal ha
slike plasser selv. Det er ikke tilfellet i dag.

80 Oslo Economics konkurranserapport om barnevern 2020, s. 41
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Problematiske enkeltkjøp
I Bufdirs årsrapport for 2018 het det:
Etaten har hatt en krevende økonomisituasjon i 2018. Dette skyldes i stor grad den
høye akuttinnstrømmingen og den høye andelen kostbare enkeltkjøp av institusjonsplasser. Samtidig har vi hatt flere krevende saker innen institusjonsbarnevernet
som har dokumentert svakheter i virksomhetenes evne til å identifisere og håndtere
risiko.81
Bufdir gir i samme årsrapport denne utfyllende beskrivelsen:
Bufetat opplever en økning i henvisninger fra kommunene for barn med store og
komplekse behov som krever mindre gruppestørrelse og høyere bemanningstetthet
enn det er lagt opp til i dagens planlagte institusjonstilbud. De siste årene har
det vært flere svært alvorlige hendelser som har skjerpet kommunenes og andre
aktørers forventninger til hvordan Bufetats tjenestetilbud skal være tilpasset det
enkelte barns behov. Dette kom blant annet fram i fylkesmennenes landsomfattende
tilsyn med Bufetats bistandsplikt og Riksrevisjonens forvaltningsrevisjon av Bufetats
akuttilbud, begge i 2017. Sammen med andre forhold, som variasjon i etterspørsel,
påvirker dette kapasitetsutnyttelsen i statlige institusjoner ved at enkelte institusjonsavdelinger i perioder ikke kan ta imot det antallet barn de er kvalitetssikret for.
Tilsvarende fører det til en økning i enkeltkjøp både som et resultat av redusert
kapasitet i statlige institusjoner og som følge av et behov for skreddersydde løsninger.
Enkeltkjøp er kjøp av private institusjonsplasser som ikke dekkes gjennom de nasjonale
rammeavtalene med private aktører. I tillegg kan enkeltkjøp komme som følge av
tidvis mangel på kapasitet til enkelte målgrupper i eksisterende tilbud, det vil si
at enkeltkjøp brukes for å kjøpe plasser tilsvarende plassene i Bufetats planlagte
kapasitet. Antall barn som plasseres akutt varierer mye gjennom året, mellom
regionene og innen en region. Det var en særlig sterk innstrøm på akutt siste tertial
2017 og første tertial 2018. Manglende kapasitet i statlige institusjoner bidro til
mange enkeltkjøp akutt i denne perioden. I 2018 ble nær 30 prosent av behovet
for institusjonsplasser dekket gjennom enkeltkjøp, en økning fra i overkant av 20
prosent i 2017. Direktoratet er bekymret over denne utviklingen, og har i 2018 satt
i gang et arbeid for å forbedre kapasitetsstyringen av institusjonstilbudet.82

81 Bufdirs årsrapport 2018, s. 97
82 Bufdirs årsrapport 2018, s. 73
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I 2019 var det fortsatt flere kjøp av private som enkeltkjøp, enn det var kjøp
innenfor rammeavtaler.83 Bufdir oppgir at 75 prosent av behovet for akuttplasser
ble dekket gjennom egen drift i 2019.84
I 2017 bisto Bufetat kommunal barnevernstjeneste med 2098 akuttiltak.
Bufdirs beskrivelse av kommunenes forventninger til Bufetats tjenestetilbud, er
en god illustrasjon på at vi ikke har ett samlet barnevern, der de ulike nivåene
oppfatter seg som del av samme tjeneste. Det eksisterer ikke et slikt sømløst samarbeid,
men «forventninger» og «variasjon i etterspørsel».
Variasjonen i hva regionene etterspør bør også vurderes i forhold til hvilket tilbud
regionen har i barne- og ungdomspsykiatrien. Det er mange eksempler på akuttplasseringer der de beste faglige vurderingene er at barnet eller ungdommen trenger
helsehjelp i spesialisthelsetjenesten, men der et slikt tilbud ikke finnes.
For mange barn får et tilbud som ikke er til «barnets beste»
At det offentlige i 2019 kun dekket 75 prosent av akuttplassene selv, er sterkt
bekymringsfullt og ikke i tråd med målet myndighetene selv har satt.
Bak de nøkterne beskrivelsene i Bufdirs årsrapporter er det mange skjebner.
Mange barn opplever å bli flyttet langt unna familie og nettverk, selv om dette ikke
er til deres eget beste. Mange barn blir flyttet mange ganger, fordi tiltakene de
får, ikke er de rette for dem.85
Riksrevisjonen skriver i sin undersøkelse av akuttplasseringer (2017-2018):
Bufetat kan ikke tilby alle barn et tilpasset akutt-tilbud. I noen tilfeller tilbyr Bufetat
tiltak som ikke er tilpasset barnets behov: Tiltak som er langt unna barnets hjemsted,
og tiltak som ikke er i tråd med den kommunale barneverntjenestens vurderinger
av barnets behov. Dette bryter med det overordnede prinsippet i barnevernloven
om at det skal legges avgjørende vekt på hva som er barnets beste.» 86
Bufdir skrev i disponeringsbrevet for 2017 at enkeltkjøp av private fosterhjem
83 Bufdirs årsrapport 2019 s. 119
84 Ibid., s. 64
85 478 barn flyttet langt hjemmefra, Stavanger Aftenblad 20.12.16, https://www.aftenbladet.no/
innenriks/i/0dy9A/478-barn-flyttet-langt-hjemmefra
86 Riksrevisjonens undersøkelse av Barne-, ungdoms- og familieetatens bistandsplikt ved akuttplasseringer i barnevernet, Dokument 3:8 (2017–2018), https://www.riksrevisjonen.no/globalassets/rapporter/
no-2017-2018/akuttplasseringerbarnevern.pdf
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innebærer en høy risiko med hensyn til forsvarlighet, fordi det i en akuttsituasjon
ikke er tilstrekkelig tid til kvalitetssikring.
Riksrevisjonen skriver videre i sin undersøkelse av akuttplasseringer (2017-2018):
Bufdir har fastsatt et mål om at alle akuttplasseringer skal gjøres i statlige tiltak.
Samtlige regioner må i dag gjennomføre private kjøp for å overholde bistandsplikten,
og ved slutten av andre tertial 2016 bodde over en tredel av akuttplasserte barn i
private institusjoner eller fosterhjem. (...) Mangel på ledige tiltak hos Bufetat gjør
at den kommunale barneverntjenesten ikke alltid får det avgjørende ordet i valg
av akuttiltak, slik loven forutsetter. I mangel av alternativer godkjenner det kommunale
barnevernet tiltak de mener ikke samsvarer med barnets behov.87
Barneombudets rapport «De tror vi er shitkids» bekrefter at det ikke alltid er
barnets beste som styrer valg av institusjon. Barneombudet viser til barnevernloven og barnekonvensjonen som slår fast at barnets beste skal være avgjørende
når barnevernet skal bestemme hvor et barn skal bo. En barnets beste-vurdering
er en konkret helhetsvurdering med utgangspunkt i barnets situasjon og behov.
Barneombudet er tydelig på at vurderingsarbeidet og dokumentasjonen i barnevernet
har kraftig forbedringspotensial. Det er i tråd med det flere dommer mot norsk barnevern i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen sier, og hva Helsetilsynet
og andre har påpekt.88 Det er samtidig slik at et godt analyse- og vurderingsarbeid, som
gir riktige beslutninger, er forgjeves om det ikke finnes et rett tilbud i andre enden.
Barnevernssjefen i Stavanger forklarte hvorfor han mener mangel på institusjonsplasser er årsaken til at barn bor i enetiltak – mot faglige råd:
– For å spare penger har Bufetat siktet på å ha så få langsiktige kjøp av institusjonsplasser som mulig. Når det da blir endringer i etterspørselen, blir etaten tvunget
til å gjøre dyre enkeltkjøp – som ofte blir enetiltak, sier Toresen.
– Kan ikke dere som kommune takke nei til dette?
– Vi kan si nei til en institusjonsplass, men da får vi ikke noe annet. Du har armen
på ryggen. Det er systemet vi krangler med. Kommunene har ikke vært på jakt
etter enetiltak, men institusjonsplasseringer som ikke finnes.89
87 Ibid.
88 «Det å reise vasker øynene», Gjennomgang av 106 barnevernssaker, Statens helsetilsyn, januar 2019
https://www.helsetilsynet.no/globalassets/opplastinger/publikasjoner/rapporter2019/helsetilsynet_rapport_unummerert_gjennomgang_106_barnevernsaker.pdf (Heretter referert til som «Det å reise vasker
øynene», Helsetilsynet 2019)
89 VG avslører: Barnevernsbarn måtte bo isolert – mot faglige råd, VG, 07.10.19
https://www.vg.no/nyheter/i/WbWqpr/vg-avsloerer-barnevernsbarn-maatte-bo-isolert-mot-faglige-raad
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Kostbare enkeltkjøp følger markedslogikk
Enkeltkjøpene er blant de mest innbringende tiltakene for kommersielle barnevernsselskap. I Oslo Economics konkurranserapport står det at i intervjuer opplyser
leverandørene om lav lønnsomhet på rammeavtalene og noe høyere lønnsomhet
på enkeltkjøp. Oslo Economics skriver også:
Når private leverandører skal hjelpe barnet kan de, avhengig av hvorvidt innkjøperen
slipper dem til, være med på å påvirke valget av tiltak. Ut ifra økonomiske motiv
kan de da være fristet til å promotere de tiltakene som gir leverandørene best økonomisk
resultat.90
Barna er utsatt for markedets logikk. Innkjøperne må ofte foreta valg i pressede
situasjoner, hvor valgene i realiteten er få. Det gir selgerne av tjenestene uforholdsmessig stor makt. For å konkurrere med kommersielle selgere må både det offentlige barnevernet selv og det ideelle barnevernet, forsøke å levere tjenester til samme
kostnad.
Når det haster kan ofte ikke de ideelle tilbyderne snu seg raskt nok, sette opp et
hus og ta imot barn, og noen ganger ser de at tilbudet de kunne gitt ikke er forsvarlig
og avstår, derfor går de fleste av disse kjøpene til kommersielle.
De ideelle taper også anbudskonkurranser om rammeavtaler
Også i anbudskonkurranser om rammeavtaler har ideelle barnevernstjenester
over tid opplevd at de stadig oftere ikke klarer å vinne, og at pris, ikke kvalitet, ofte
blir avgjørende. De ideelle institusjonene er ofte mindre og har ikke et så stort administrativt apparat som de store kommersielle konsernene. Regjeringen skriver i sitt
høringsnotat om rammevilkår for private at:
Dagens styringsregime gir en implisitt prioritering av de kommersielle gjennom
de formene for konkurranse og kontrakter som er valgt, og gjennom den uforutsigbarheten og risikoen som er pålagt leverandørene. Kommersielle aktører anses
generelt å være bedre rustet enn ideelle til å operere innenfor disse rammene.91
Samfunnsøkonomisk tenkning trenges tilbake i innspillene til barnevernsreform
Oslo Economics skriver at de vurderer Bufetats bistandsplikt som kostnadsdrivende
i sin rapport til regjeringen om konkurransevilkår i barnevernet:
90 Oslo Economics konkurranserapport om barnevern 2020, s. 43
91 Høringsnotat rammevilkår for private i barnevernet, 2020, s.78
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Det er flere offentlige tjenester som må dimensjonere tilbudet etter etterspørselstoppene, for eksempel er det slik i kollektivtransporten og i kraftnettet, men denne
måten å organisere tilbudet på har vesentlig høyere kostnader enn der etterspørselen
ikke svinger. Vi vurderer derfor Bufetats bistandsplikt som kostnadsdrivende,
ærlig på institusjonsområdet, og at et avhjelpende tiltak er å organisere tilbudet på
en slik måte at man får utnyttet ledig kapasitet til annen lønnsom virksomhet.92
Teksten over viser hvordan det barnevernsfaglige og hensynet til barna trenges
tilbake i markedsbarnevernet. Handelen med barna blir sammenlignet med ordinær
tjenestehandel. Logikken oppstår i bestiller-/utførermodeller. Det offentlige lager
et liksom-marked med kjøp og salg av tjenester. I barnevernet finnes det ikke
inntekter, kun utgifter, i vanlig forretningsmessig logikk. Det oppfattes som et
problem fordi det finnes en klokketro på at det som vil drive tjenestene framover
og bidra til kvalitetsforbedringer er økonomisk konkurranse. Altså en opplevelse
av gevinst og tap. Derfor skapes et liksom-marked og i dette liksom-markedet
blir de tjenestene egentlig er til for, barna, til utgifter. Statlig barneverns plikt til å
bistå kommunene for å oppfylle «barnets beste», og plasser som står tomme uten
at et barn har flyttet inn, blir kostnadsdrivende. I markedslogikken er tomme
plasser, plasser som ikke er fylt av «kunder». For kommersiell virksomhet er dette
logisk. Målet med det offentlig finansierte barnevernet er imidlertid noe helt annet,
nemlig at barn etter loven skal oppfylt sin rett til god hjelp når de trenger det og
at ressursene i statlig og kommunalt barnevern skal møte hverandre.
Barneombudet og Riksrevisjonen anbefaler økt offentlig beredskap
Barneombudet skriver i «De tror vi er shitkids»:
Mangel på tilgjengelige og egnede institusjonsplasser gjør at det noen ganger er
vanskelig å finne et godt tilbud. Prosessen med å finne riktig hjem kan lett bli
forhastet, og ungdommene får sjelden valgmuligheter, tid og rom til å medvirke
på egne premisser. Vi spør om det er behov for at det er flere plasser tilgjengelige
til enhver tid. Selv om dette kan være kostbart, kan det bli like dyrt – og ikke minst
en stor personlig belastning – dersom en ungdom flytter til feil institusjon.93
Barneombudets anbefaling ligner Riksrevisjonens anbefaling:
Riksrevisjonen anbefaler at Barne- og likestillingsdepartementet:
• Legger til rette for at alle barn som akuttplasseres får et tilbud av Bufetat i
samsvar med lovens overordnede prinsipp om at barnets beste skal tillegges
92 Oslo Economics konkurranserapport om barnevern 2020, s. 48
93 «De tror vi er shitkids», Barneombudet, januar 2020
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avgjørende vekt.
• Sørger for at barn får et likeverdig akutt-tilbud uavhengig av bosted.
• Klargjør overfor Bufetat hva bistandsplikten i akuttplasseringer innebærer,
og når bistandsplikten anses å være overholdt. Departementet må sørge for at
direktoratet følger opp dette overfor aktørene i barnevernet.94
Samfunnet vil dessverre aldri kunne skjerme alle barn alltid for flyttinger som viser
seg ikke å være bra for dem eller plasseringer som viser seg å være feil. Samfunnet må
imidlertid sørge for at det ikke er systemene i seg selv som forårsaker slike flyttinger.
Det er derfor alvorlig at systemet ser ut til å skape flere slike livshistorier, enn det
et system der det offentlige tar ansvar for bufferkapasitet, ville gjort.
Et system der det statlige barnevernet bygger opp en større offentlig bufferkapasitet vil
selvsagt koste og vises i barnevernsbudsjettet. Samfunnsøkonomisk er det sannsynlig
at økt bufferkapasitet vil gi reduserte kostnader, dersom dette gir barna bedre
fremtidsutsikter. Et nærhetsprinsipp, som forutsetter økt bufferkapasitet, har vært
foreslått av Senterpartiet i Stortinget, men ikke fått flertall.95

4.5 Myndighetsutøvelse og offentlig kontroll
Offentlig myndighetsutøvelse er et begrep som beskriver forvaltningens rettslige
adgang til ensidig å binde den enkelte privatperson til plikter, rettigheter, påbud
eller forbud, samt å sanksjonere eller kontrollere den enkelte.96 Barnevernet driver
offentlig myndighetsutøvelse. Barnevernet kan iverksette tiltak også når det ikke
foreligger samtykke. Offentlig myndighetsutøvelse må utøves av det offentlige
selv.
En uttømmende liste over hvilke av barnevernets oppgaver som regjeringen
mente kommunene ikke har adgang til å overlate til private aktører ble gitt i brev
fra Barne- og likestillingsdepartementet 20. oktober 2017. I brevet, kalt «Oktoberbrevet» i barnevernet, skriver daværende statsråd Solveig Horne blant annet:
Departementet er kjent med at enkelte store leverandører av barneverntjenester er
totalleverandører som kan tilby hele kjeder av tjenester fra behandling av meldinger, via
undersøkelser og bistand til fylkesnemndsaker, til hjelpetiltak og støttetjenester
til fosterhjem og institusjoner. Dette innebærer en åpenbar risiko for at det kan
94 Riksrevisjonens undersøkelse av Barne-, ungdoms- og familieetatens bistandsplikt ved akuttplasseringer i barnevernet, Dokument 3:8 (2017–2018)
95 Representantforslag om å innføre en nærhetsreform i barnevernet, Dokument 8:38 S (2016-2017),
Innst. 351 S (2016-2017), https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=67856
96 Høringsnotat rammevilkår for private i barnevernet, 2020
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oppstå uheldige sammenblandinger av roller. Barneverntjenesten må derfor ha
rutiner for å sikre at bistand fra private aktører ikke innebærer at det foreligger
omstendigheter som gir grunn til å svekke tilliten til avgjørelser som blir tatt.97
Det offentlige barnevernet er etter Barnevernloven ansvarlig for barnevernets
tjenester. I siste instans er det offentlige barnevernet også ansvarlig når private
utfører tjenester. Det innebærer at det offentlige må ha kontroll, også når det
offentlige ikke drifter tjenesten selv.
I Vista Analyse AS sin rapport, «Bruken av private aktører i barnevernet- ansvar
på avveie?», problematiseres grenseoppgangen mellom offentlige myndighetsutøvelse og utsetting av oppgaver til private, og grenseoppgangen mellom å ha
kontroll i kontrakter og å gi fra seg slik kontroll. Konsulentfirmaet skriver:
Private aktører spiller mange roller innenfor barnevernet. De har i stor grad fått
utforme disse rollene selv. Statlige myndigheter har i liten grad regulert de juridiske
og markedsmessige forholdene. Dette har satt de kommunale barneverntjenestene
i en vanskelig situasjon: De har et omfattende juridisk ansvar blant annet for
barnas rettssikkerhet når de velger å sette ut sine oppgaver til private aktører,
men må selv utforme virkemidlene for å ivareta dette ansvaret. De må også selv
finne ut hvordan de skal manøvrere i markeder sterkt preget av leverandørmakt
og asymmetrisk informasjon. Det er dermed i svært stor grad opp til kommunene
å sikre at bruken av private aktører skjer på en måte som er juridisk riktig og
barnevernfaglig og samfunnsøkonomisk god. 77 pst. av barneverntjenestene
benyttet private aktører til å utføre én eller flere av sine lovpålagte oppgaver i 2014
eller 2015. 65 pst. av dem ønsker å redusere denne bruken. Det er de tjenestene som
mangler kompetanse eller kapasitet, som bruker private mest. Det er også de som
kjøper de tjenestene det er vanskeligst å bruke riktig. Dette er viktig i en diskusjon
om kommunene bør tilføres nye oppgaver: Ikke alle vil makte å utføre oppgavene
selv. I det statlige barnevernet er Bufetat enekjøper av fosterhjem og institusjonsplasser, og bør være bedre rustet enn kommunene til å bruke de private aktørene
riktig og godt. En kombinasjon av systemsvikt og Bufetats egen bestilleratferd gjør
at dette likevel ikke alltid er tilfelle.
På fosterhjemsområdet er de private aktørene gitt en rolle som, gjennom forsterkende
kjedevirkninger, er en viktig årsak til utgiftsgaloppen som er observert de siste
årene. I neste omgang har dette gjort det vanskeligere for kommunene å opprettholde
et tilbud av ordinære fosterhjem uten forhøyet økonomisk godtgjøring. På institusjons97 Kommunenes bruk av private aktører i barnevernet, Barne- og familiedepartementet, 24.10.2017 https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/kommunenes-bruk-av-private-aktorer-i-barnevernet2/id2576580/
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området bidrar ulike rammevilkår for statlige og private institusjoner og Bufetats
bestilleratferd til å fordyre institusjonsplassene, og dermed til at institusjonstilbudet
er dårligere enn det kunne vært, innenfor samme utgiftsramme. I siste instans er
det barna det går ut over. 98
Vista Analyse var i 2016 med andre ord inne på det samme som Oslo Economics
er fire år senere. Begge analysefirmaer gjør funn som viser at konkurransen i barnevernet utfordrer målet om godt barnevern. Regjeringens oppdrag forutsetter
imidlertid at det skal være konkurranse. Dermed blir også analysefirmaenes
anbefalinger tiltak som skal bedre konkurranseforholdene. I Vista Analyses tilfelle
var konklusjonen at det er behov for «juridiske avklaringer og bedre reguleringer av
delmarkeder».
Oslo Economics anbefalte blant annet at barnevernet må øke sin bestillerkompetanse
og søke å bøte på informasjonsmangel ved økt bruk av styringsdata, indikatorer
på konkurranse. Oslo Economics skriver:
Statlig og kommunalt barnevern synes å ha høyere barnevernfaglig kompetanse
enn innkjøpsfaglig kompetanse. Samtidig er flere av tjenestene og tiltakene som
kjøpes inn komplekse, slik at det er stort behov for innkjøpsfaglig kompetanse.
Dette gir en fare for å ikke få full måloppnåelse om et effektivt og godt barnevern
ved bruk av private leverandører.
Både før og etter «Oktoberbrevet» har det vært avsløringer i mediene som viser
at myndighetsutøvelse delegeres i strid med grensene regjeringen satte. I september
2017 ble det for eksempel kjent at Nordre Land hadde leid inn barnevernsleder
og saksbehandler fra det kommersielle selskapet Connexa.99
I en samfunnsbarneverntankegang vil barnevernets barnevernsfaglige kompetanse
være overordnet. I tråd med denne tankegangen vil påpekninger av at barnevernet
må sette markedskonkurranse høyere, forstås som et systemproblem. Erkjenner
en at det er et systemproblem, så er det systemet som må endres.
Vista Analyses advarsel om at kommuner er for små til å drive innkjøp, er for
øvrig et godt eksempel på hvordan markedsbarnevernet virker sentraliserende.
98 Bruken av private aktører i barnevernet- ansvar på avveie? Vista Analyse AS, 2016/19, Ekhaugen og
Rasmussen, https://www.vista-analyse.no/site/assets/files/5600/va-rapport_2016-19_bruken_av_private_i_barnevernet-_ansvar_pa_avveie.pdf (heretter referert til som Vista Analyse AS, 2016/19)
99 VG 14.01.18 Ansatt i barnevernet – selger privat barnevern på si, https://www.vg.no/spesial/2018/
dobbeltroller-i-barnevernet/
VG 22.09.17 Kommune leier inn barnevernsleder for 2,2 millioner, https://www.vg.no/nyheter/
innenriks/i/3v2pX/kommune-leier-inn-barnevernsleder-for-22-millioner
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For å oppnå økt markedsmakt virker store aktører og sentraliserte beslutninger
fornuftig. Barnevernet fortjener imidlertid at organisering og størrelsen på tjenestene
diskuteres ut i fra barnevernsfaglige hensyn, ikke markedshensyn.
Grensene for myndighetsutøvelse presses
Myndighetene har altså forsøkt å fastsette en grenseoppgang for hva som er
myndighetsutøvelse og som ikke kan delegeres til private aktører. Sett fra de
profittsøkende aktørenes side er en slik grenseoppgang en brysom hindring for
fortjeneste.
Et eksempel på at det presses på i gråsonene er at kommersielle aktører vil drive
med de delene av fosterhjemsvirksomheten som myndighetene har definert som
myndighetsutøvelse.
I «Oktoberbrevet» står det for eksempel:
Den delen av fosterhjemsarbeidet som går ut på veiledning, oppfølging og kontroll
av det enkelte barns situasjon i fosterhjemmet er kanskje den delen av fosterhjemsarbeidet som er aller viktigst for å få fosterhjemsplasseringene til å fungere etter
sitt formål. Ansvaret for kontroll av barnets situasjon i fosterhjemmet innebærer
et ansvar for å foreta en jevnlig kontroll med at barnet får den omsorg det trenger
og at fosterhjemsplasseringen for øvrig fungerer etter sitt formål. (...) Veiledning,
oppfølgning og kontroll av det enkelte barnets situasjon i fosterhjemmet innebærer
utøvelse av offentlig myndighet. Ansvaret kan ikke delegeres/legges til en privat aktør.
I sin konkurranserapport beskriver Oslo Economics at dette ikke overholdes:
De private leverandørenes interesse i å rekruttere og lære opp fosterhjem er knyttet
til muligheten til å levere tjenester inn i fosterhjemmene, herunder veiledning og
avlastning. Etter det vi forstår har det vært vanskelig for Bufetat å få leverandørene
til å kun levere rekruttering og opplæring.100
At myndighetenes forsøk på å lage en grenseoppgang for når det er ulovlig å
delegere offentlig myndighet blir brutt, kan tyde på at kreftene for å presse på
i gråsonene er for store. Dette reiser store spørsmål ved kvalitetssikringen av
barnevernets prosesser og om samfunnet kan stole på at forvaltningen oppfyller
sine forpliktelser etter loven.

100 Oslo Economics, Konkurranserapport om barnevern 2020, s. 23
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Delegering av oppgaver til kommersielle aktører reiser både spørsmål ved kontrollen
og ved ressursbruk. Den kommersielle aktøren kan velge å ta kommersielle hensyn,
som kommunen ikke er i god nok posisjon til å avsløre. Dilemmaet kommer frem
i denne rådmannens svar til Vista Analyse, om bruk av private aktører:
Bruk av private aktører genererer økte utgifter. Kompetanse «selges ut» av kommunen
– og kan lett også medføre at beslutningskompetansen blir lagt til privat aktør.
Barnevern er et område hvor det kan være vanskelig å «ramme inn» et tiltak og
hvor private aktører gis mulighet til å selv å definere om arbeidet må fortsette.
En barnevernsleder sa i samme rapport: «Det ser ikke ut som at de private har en driv
til å gjøre familien selvhjulpen så snart som mulig – rimeligvis fordi de trenger jobben
for å ha en inntekt.»101
Regjeringens grenseoppgang mellom delegering og lovlig bistand
Regjeringen forsøker på nytt i høringen om rammevilkår for private tjenesteytere
i barnevernet, å beskrive grenseoppgangen mellom delegering og lovlig bistand:
Når en offentlig myndighetsoppgave delegeres til private, overlates eller legges
oppgaven til den private tjenesteyteren. Når en offentlig myndighetsoppgave utføres
med bistand fra en privat tjenesteyter, skal barnevernstjenesten være så tett på
leveransen at den privates leveranse er kjennetegnet av å være hjelp og støtte til
barnevernstjenesten, men at myndighetsutøvelsen fortsatt ligger hos barnevernstjenesten. Private tjenesteyternes bistand i saksforberedelsen og saksoppfølging
blir dermed å forstå som fortløpende handlinger som barnevernstjenesten følger
med på og vurderer selvstendig. For eksempel bruker det kommunale barnevernet
private tjenesteytere for å følge opp barn i fosterhjem. Oppfølging av barn som
kommunen har overtatt omsorg for, er offentlig myndighetsutøvelse. Det er ikke
gitt adgang til delegering av denne oppgaven gjennom lov, og bruk av private må
dermed skje i form av bistand. For at bistanden skal være lovlig, må barnevernstjenesten følge godt med på omfanget av og innholdet i oppfølgingen, og leverandørens vurderinger av barnets situasjon og tiltaket. Barnevernstjenesten må også
gjøre selvstendige faglige vurderinger av barnets situasjon i fosterhjemmet. Dersom
barnevernstjenesten derimot overlater eller legger oppfølgingsbesøk til private
tjenesteytere uten tett kontroll og styring av leveransen, vil dette bære preg av
delegering av myndighetsoppgaven. Et annet eksempel er hjelpetiltaket ”veiledning i
hjemmet”. Hjelpetiltak representerer utøvelse av offentlig myndighet ved at barnevernstjenesten går inn i en families privatliv. Den kommunale barnevernstjenesten har
101 Vista Analyse AS, 2016/19
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rettslig adgang til å la en privat aktør utføre hjelpetiltaket, men igjen bare i form
av bistand. For at privat tjenesteyting her skal være i samsvar med ulovfestet
gjeldende rett, må barnevernstjenesten påse at hjelpetiltaket utføres forsvarlig, og foreta
selvstendige faglige vurderinger om hvorvidt tiltaket er hensiktsmessig, samt om
det bør videreføres eller avsluttes.102
Når hele tekstutdraget her er tatt med er det fordi helheten viser hvor komplisert det
er for kommunene å skulle overholde denne grenseoppgangen i enhver sammenheng.
I en presset barnevernstjeneste er faren stor for at det ikke er rom for å drive så
tett oppfølging av en privat aktør, at kommunen er sikret like god informasjon som
den private aktøren. At det oppstår et asymmetrisk forhold mellom den informasjonen
kommunene har om barnet og familien i deres hverdag, og informasjonen den
private tiltaksdriveren har, er veldig alvorlig. Spesielt når den private aktøren er
en kommersiell virksomhet. Det betyr at kommunen blir avhengig av å stole på
en kommersiell aktør og må lene seg på denne når det gjelder valg av tiltak og i
beslutninger på vegne av barnet og familien.
Det er også nødvendig å ta med i vurderingen hvorfor en kommune velger å kjøpe
en privat tjeneste. Det er nærliggende å tro at når en oppgave settes ut og betales
for, så vil kommunen få oppgaven gjort til en fornuftig pris og med lite bruk av
egne ressurser. Mangel på egne ressurser eller kompetanse oppgis ofte som årsak
til at kommunene velger å bruke private. Dersom oppdragstakeren skal følges så
tett som regjeringens beskrivelse av grenseoppgang mellom delegering og bistand
antyder, så krever det både ressurser og kompetanse. Det er nærliggende å tro at
en slik tett oppfølging kan nedprioriteres i praksis.
Det kommer frem av «Oktoberbrevet» og gjeldende rett at stillingen som barnevernsleder eller fungerende leder ikke kan leies inn fra private selskap. Innleid personell
kan heller ikke treffe avgjørelser og enkeltvedtak. Ute i den praktiske hverdagen er
det imidlertid ikke nok at rette vedkommende undertegner en beslutning. Det
ligger selvsagt også mye makt i prosessen som fører frem til beslutningen. Når
private utfører undersøkelser og tiltak besluttet av barnevernet blir deres gjennomføring og vurdering av effekt, avgjørende for kommunens kunnskap og dermed
hva som skjer med barnet videre i barnevernet.
Regjeringens forslag til lovfesting av grenser for myndighetsutøvelse i høringsnotat
om rammevilkår for private i barnevernet i 2020, var en lovfesting av grenser for
myndighetsutøvelse som er mindre innskrenkende enn presiseringene i «Oktoberbrevet». Regjeringens forslag til Ny § 2-1 c Bistand fra private tjenesteytere, lød:
102 Høringsnotat rammevilkår for private i barnevernet, 2020, s. 28-29
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Kommunen kan inngå avtale med private tjenesteytere om bistand ved utførelse
av oppgaver og tjenester etter denne loven som innebærer utøvelse av offentlig
myndighet Avtalen mellom kommunen og den private tjenesteyteren kan ikke
overdras. Kommunen kan ikke inngå avtale med private tjenesteytere om bistand
til følgende oppgaver
a) funksjonen som leder og stedfortredende leder av barneverntjenesten,
b) treffe avgjørelser og vedtak,
c) partsrepresentasjon i fylkesnemnda,
d) igangsetting og gjennomføring av undersøkelse, (høres åpent)
e) valg og godkjenning av fosterhjem,
f) oppfølgingsbesøk i fosterhjem, (høres åpent)
g) gjennomføring av midlertidige akuttvedtak som er fattet av barneverntjenestens leder,
h) utarbeidelse og evaluering av tiltaks- og omsorgsplan.
Regjeringen hørte altså «åpent» i 2020 i punkt d) og f). Dersom disse bestemmelsene
utgår i en fremtidig lovfesting, vil tillatt delegering være videre enn regjeringen
fastsatte i sitt brev til kommunene i 2017. En slik lovfesting vil i tilfellet innebære
at en del av den praksisen som har eksistert til nå, og som har vært sett på som
uheldig jmf. Oktoberbrevet, for første gang hjemles i lov.
Når skal Bufetat bistå kommunene, og hvem skal utføre de spesialiserte oppgavene?
Det er grunn til bekymring når «kompetanse det er behov for i spesielle tilfeller og
ved behov for hjelp som er særlig spesialisert eller omfattende», oppgis blant hovedbegrunnelsene kommunene har for å benytte private tilbydere.103 Dette samsvarer
med Vista Analyses funn av at det er de tjenestene som mangler kompetanse eller
kapasitet, som bruker private mest. Og at det også er de som kjøper de tjenestene
det er vanskeligst å bruke riktig.
For å unngå gråsonene mot myndighetsutøvelse, eller at kommunal barnevernstjeneste mister kontroll, fremstår det som klokere at det statlige barnevernet bisto
kommunene, når situasjoner blir vurdert å være for komplekse til å ivaretas av
kommunen selv. Når denne typen oppgaver settes ut til kommersielle aktører,
kan kommunen vanskelig vurdere kvaliteten, når den selv ikke har kompetanse
til å utføre slike oppgaver. En annen side ved dette er en stor pågående debatt om
hvilke ressurser og kompetanse kommunene skal gis mulighet til å ha selv.

103 Ibid.
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Tjenester blir altså ikke kjøpt inn kun for å ta av for kapasitetsproblemer. Tjenester
blir også kjøpt fordi det offentlige ikke har sikret seg den kunnskapen som er
nødvendig for å utføre oppgavene selv. Denne problemstillingen er også kjent fra
institusjonsområdet. Både statsråder og Bufdir har oppgitt kompleksitet og spesialisering som begrunnelse for å velge kommersielle aktører. Det viser at det er aksept
for i markedsbarnevernet at det offentlige, stat og kommune til sammen ikke har
kompetanse på alle de områdene der barnevernet trenger kompetanse. Ser en til
andre velferdstjenester kan en for å gjøre en sammenligning, tenke seg at mange
oppgaver som krevde spesialisert medisinsk kunnskap ble satt ut til kommersielle
bedrifter, fordi helseforetakene selv ikke sørget for å ha slik kompetanse. Til nå har
samfunnet vært mindre villig til å akseptere en slik utvikling i spesialisthelsetjenesten, mens det i markedsbarnevernet ser ut til å få utvikle seg uten offentlig debatt.
Det har vært en klar tendens over tid at Bufetats bistandsplikt innskrenkes. I
tildelingsbrevet til Bufdir for 2014 heter det:
Bufetats råd- og veiledningsoppgaver skal begrenses til hva som følger av den
lovfestede bistandsplikten. Bufetat kan mot kommunal egenbetaling tilby utredning av
barn som en tjeneste til kommuner som har behov for dette. Bufetat skal kunne
tilby dette i en overgangsperiode på inntil 3 år.»
I den siste barnevernsreformen er et av premissene at det kommunale barnevernet
skal betale mer for tjenester som blir levert av Bufetat. Dette er logisk i en bestiller-/
utførermodell, der man har laget et liksom-marked for kjøp og salg mellom
kommunalt og statlig barnevern. Det er ikke nødvendigvis logisk dersom man vil
jobbe for ett samlet barnevern som kan samarbeide og samhandle sømløst.
Private konsulenter driver mange typer barnevernstjenester
I 2019 var det ca. 1200 enkeltpersonsforetak innenfor barnevern som var registrert
i Brønnøysundsregistrene. Noen av konsulentene er tilknyttet selskap som har
spesialisert seg på å leie ut personell til barnevernet.104 Et slikt selskap er Barnevernkompetanse AS. På sine hjemmesider oppgir selskapet at de påtar seg saksbehandlingsoppgaver som:
Undersøkelser - Undersøkelser gjennomføres i henhold til gjeldene rutiner og lovverk,
og alle sider av saken blir ivaretatt ut ifra dennes utvikling og behov.
104 Eilen (52) er et av 1200 enkeltpersonsforetak som holder kommunalt barnevern på beina, Fontene
13.03.2019 https://fontene.no/nyheter/eilen-52-er-et-av-1200-enkeltpersonsforetak-som-holder-kommunalt-barnevern-pa-beina-6.339.610474.3a698f1b73
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Hjelpetiltak - Bistå med å: Iverksette «rett» tiltak i familier, Utarbeide tiltaksplaner
Gjennomføre evalueringsmøter med familien, Oppfølging av familien, Dokumentasjon
av arbeidet.
Fosterhjem – Alle sider rundt saksbehandlingen og oppfølging av en fosterhjemsplassering kan følges opp over kortere eller lengere tid innen rammene myndighetene
gir private aktører adgang til i fosterhjemsarbeid.
Fylkesnemndsaker – tilstedeværende vitner - Skrive og ferdigstille rapporter og/
eller saksfremlegg på bakgrunn av sakens dokumentasjon. Ivareta saksbehandlingsoppgaver, forarbeid/etterarbeid knyttet til fylkesnemndssaken, Bistå i klagesaker
til fylkesnemnd og tingrett som tilstedeværende vitne.
Administrativ saksbehandling - Barnevernkompetanses konsulenter kan bistå i
administrative saksbehandlingsoppgaver som følger av undersøkelser, tiltak og
plasseringer. Dette kan være: Refusjonsoppgaver, klagesaker.105
Barnevernkompetanse AS har drevet sin virksomhet siden 2000. De har bistått
innenfor saksbehandling og tiltakstjenester til landets kommunale og statlige
barnevern, og til private og offentlige barneverninstitusjoner. Dette selskapets
og andre lignende selskapers virksomhet reiser spørsmål om grenseoppgangen
mellom delegering og bistand.
Opplysninger barnevernsansatte har gitt i forbindelse med utarbeidelse av denne
rapporten, viser at det sett fra deres ståsted ikke alltid er enkelt å være sikker på
at barnevernstjenesten lokalt har fullstendig oversikt eller kontroll når oppgaver
settes ut. En barnevernsansatt oppga at det ikke er tid til etter- og videreutdanning
og at presset på tjenesten er stor. På direkte spørsmål om hva de gjorde når de
selv ikke hadde kapasitet eller kompetanse i vanskelige saker var svaret: «nei, da
bruker vi Barnevernkompetanse da.» Den barnevernsansatte tilhørte en tjeneste
nord i landet, og trodde at Barnevernkompetanse sin ledelse satt i Oslo.
Mange dilemmaer kan oppstå når lokal barnevernstjeneste skal arbeide sammen
med innleide konsulenter. Hvor ligger lojaliteten og hvilke oppgaver kan man
samarbeide om? Svaret er ikke gitt. Konsulenten vil ha kontraktsfestede arbeidsoppgaver og en kortere tidshorisont og ofte mangle kunnskap om lokalsamfunnet.
Den lokalt ansatte vil ha interesse av langsiktig arbeid, samhandling og forebygging
som kan bygge gode relasjoner til lokalsamfunnet, familiene og bidra til god fagutvikling over tid. Konsulentbruken kan også utfordre muligheten til å opprettholde et godt arbeidsmiljø. Som en informant til denne rapporten sa om et samarbeid
105 De Facto Notat 6:2019
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vedkommende hadde vært med på: «da han sa hva han tjente i måneden på ulike
oppdrag, var det jo min halve årslønn, jeg tenkte at hvorfor kan vi ikke bemannes opp
til å gjøre dette selv.»
Bruken av konsulenter i barnevernet fremstår mest som brannslukking for hardt
pressede tjenester, og ikke som varige løsninger for bygging av et godt lokalt barnevern. Det er derfor bekymringsfullt at forretningsvirksomheten som Barnevernkompetanse AS og andre driver, har pågått i årevis og ikke ser ut til å avta. I
regjeringens høring om rammevilkår for private tjenesteytere i barnevernet, står
det at 59 prosent av barnevernstjenestene som brukte private tjenesteytere, ønsker
å redusere bruken, mens kun 1 prosent ønsker å øke den.

4.6 Økt fattigdom
Fattigdom er et samfunnsmessig og systemisk problem, som ikke lar seg løse på et
individnivå. Vår helse og omsorgsevne henger sammen med hvilke forutsetninger
som ligger i våre omgivelser. Få mennesker blir født som dårlige foreldre. De fleste
som ikke mestrer omsorgsoppgaven som forelder, bærer på en historie som kunne
vært unngått. Når barnevernet mislykkes med å hjelpe barn og ungdommer, kan
det også ses på som et sykdomstegn for samfunnet. Dette er strukturelle problemer
fellesskapet må løse, men som i økende grad ser ut til å individualiseres og reduseres til å dreie seg om den enkeltes mestring (se også rapportens del 5). Dersom det
ikke gjøres mer med de underliggende samfunnskreftene som skaper ulikhet, vil
barnevernets arbeid i for mange tilfeller reduseres til et reparasjonsarbeid.
Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at over 100.000 barn og unge (0–18 år) vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt, og at tallet har tredoblet seg siden 2001.
I Helsetilsynets saksmateriale fra gjennomgang av 106 barnevernssaker, som alle
har vært behandlet i fylkesnemnd, fremgår det at dårlige levekår og psykososiale
utfordringer er knyttet tett sammen. De aller fleste familiene har sammensatte og
komplekse problemer med utfordringer på mange områder.
Utfordringene forsterker hverandre. Helsetilsynet dokumenterer at kulturbakgrunn
og traumeerfaringer i fra egen oppvekst og eget liv ikke tas tilstrekkelig hensyn
til i barnevernet.106
Nestorer i sosialt og barnevernsfaglig arbeid, Randi Reese og Njål Petter Svensson,
beskrev situasjonen slik i Fontene:
106 «Det å reise vasker øynene», Helsetilsynet 2019
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Mange av familiene som møter førstelinjen har sammensatte problemer som for
eksempel foreldre som sliter med vedvarende fattigdom, arbeidsløshet, alt for liten
og dårlig bolig, helseproblemer og rus. Familienes utfordringer er komplekse og
krever en tverrfaglig kompetanse hos de som skal møte disse familiene, både i
barnevernet og sosialtjenesten. Det krever også en tett samhandling mellom barnevernet og sosialtjenesten i disse tilfellene.
Og de skrev: «Grunnbemanningen i kommunene må være så stor at det er tid til å bygge
gode relasjoner og utvikle et mangfold av tiltak tilpasset det enkelte barnet og familien.»107
Reese og Svenssons innlegg inngår i en større debatt som pågår om barnevernsutdanningene. Denne debatten lar vi ligge i denne rapporten. Reese og Svenssons
innlegg speiler det fagorganisasjonene og lokalt barnevern flere steder har påpekt
lenge: Familienes sosiale situasjon må bli en større del av arbeidet for å hjelpe
familiene. Den jobben kan ikke barnevernet gjøre alene. Tiltaksapparatet må bli
bredere og hele lokalsamfunnet må samarbeide tettere rundt familien. Kritikerne
mener at fagutviklingen, trass i økt fattigdom og mer sammensatte problemer,
har gått i en helt annen retning. Der fokuset snevres inn, snarere enn å utvides
(se del 5 i denne rapporten).
I Helsetilsynets rapport «Det å reise vasker øynene» er en av konklusjonene:
Hjelpetiltakene er ofte verken omfattende eller intensive nok. Mange av familiene
har utfordringer på en rekke områder, og få av hjelpetiltakene er tilpasset det
samlede utfordringsbildet. Dette innebærer at de ofte ikke er tilpasset barnets og
foreldrenes situasjon.108
Barn i barnevernet får ikke god nok helsehjelp.
En av konklusjonene i et mye omtalt forskningsarbeid fra NTNU om helsehjelp
i barnevernet, som baserer seg på ungdommenes egne erfaringer, er at de ulike
tjenestene rundt ungdommer i barnevernsinstitusjoner framstår som svært fragmenterte. Dette kan tyde på at det per i dag ikke i tilstrekkelig grad eksisterer et
helhetlig koordinert behandlings-/tjenestetilbud for denne målgruppen. I 2015
skrev NTNU i en studie som inkluderte 400 ungdommer på barnevernsinstitusjon at:

107 Åpent brev til Kjell Ingolf Ropstad: Bygg et tverrfaglig kompetanseprogram for barnevernet!, Fontene 22.11.2019 https://fontene.no/debatt/apent-brev-til-kjell-ingolf-ropstad-bygg-et-tverrfaglig-kompetanseprogram-for-barnevernet-6.47.662948.20ed3a5ef7
108 «Det å reise vasker øynene», Helsetilsynet 2019, s.6
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76 % av ungdommene fylte kriteriene for minst en psykisk lidelse innen de 3 siste
månedene ifølge DSM IV kriteriene. Ungdommene har i tillegg en høy grad av
komorbiditet (samsykelighet) mellom angst, depresjon og alvorlige atferdsforstyrrelser.
Det var 12 % som oppfylte DMS IV kriteriene for stoffmisbruk og 2,7 % som oppfylte
kriteriene for en stoffavhengighets diagnose.109
I Bufdirs årsrapport for 2019 står det at halvparten av unge i fosterhjem og 76
prosent av unge i institusjon har behov for hjelp fra spesialisthelsetjenesten, men
at bare halvparten av disse får nødvendig helsehjelp.110 I Norge er barnevernet en
egen tjeneste frikoplet det andre tjenesteapparatet. Slik er det ikke i alle land. To
av tre barn i barnevernsinstitusjoner har ifølge Bufdir store psykiske utfordringer.
Direktøren i Bufdir har ved flere anledninger kritisert helsetjenesten for ikke å gi
barnevernsbarn et akseptabelt helsetilbud.111 Det er godt kjent i helsetjenesten at
svekket tilbud i barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) fører til at BUP henviser til
barnevernet fordi det ikke finnes et tilbud. I flere tilfeller har enetiltak vært valgt
for ungdommer fordi helsetjenesten ikke har et tilbud.
Det er viktig at det å være barn i barnevernet ikke sykeliggjøres. Det er oftest
omstendighetene rundt barn og ungdom som gjør at de trenger hjelp i barnevernet. Det kan følge et stigma ved diagnoser. Det har vært bekymring for at
sammenkopling med helsetjenesten vil føre til at diagnoser og behandling får
for mye oppmerksomhet. Barneombudet peker også i sin rapport «De tror vi er
shitkids» på at mange ungdommer for ofte opplever at få spør om årsaken til at
de oppfører seg som de gjør. Oppmerksomheten rettes mot «adferden» deres og
ikke omsorgssvikten de har vært utsatt for. Dette er et svik mot ungdommene.
En tidligere barnevernsansatt som har bidratt til denne rapporten, mener «… «adferdsfokuset» også handler om et konkurrerende kunnskapssyn i et marked. Atferd er «billigere» å
ta tak i enn hele mennesket».
Dilemmaene må løses og ikke-faglige økonomiske hensyn ryddes av veien i utviklingen av et langt bedre helsetilbud for barn i barnevernet. I dag er det etablert
noen felles institusjoner for psykisk helsevern og barnevern. Tilbudet dekker
langt i fra behovet. Barn i barnevernet trenger dessuten ulik og sammensatt hjelp.
Organisering, finansiering og ledelse av barnevernet må i framtida understøtte
109 RKBU Midt-Norge - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - psykisk helse og barnevern,
rapporter, https://www.ntnu.no/rkbu/rapporter
110 Bufdir årsrapport 2019, s. 44
111 – Helsetjenesten svikter barn i barnevernet, Dagens Medisin, 24.05.19 https://www.dagensmedisin.
no/artikler/2019/05/24/helsetjenesten-svikter-barn-i-barnevernet/
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tverrfaglige samarbeid og samarbeid med helsetjenesten, på en mye bedre måte
enn tilfellet er i dag.
Ettervern: lovbrudd i to av tre tilsyn
I 2019 gjennomførte fylkesmennene tilsyn med barneverntjenestens arbeid med
ettervern og samarbeidet mellom barnevernet og Nav. Det ble gjennomført 33 tilsyn
i 49 kommuner og 37 Nav-kontorer. I Helsetilsynets rapport «En dag – så står du
der helt aleine» ble det påpekt lovbrudd i 22 av tilsynene, det vil si i to av tre tilsyn.112
Helsetilsynet skriver:
Helsetilsynet mener tilsynet har avdekt en alvorlig situasjon. I mange kommuner
oppfyller ikke barnevernet og/eller Nav lovkravene. Verken hver for seg eller i
samhandlingen mellom tjenestene gjør de det som kreves for at unge får tilstrekkelig og koordinert hjelp og oppfølging i overgangen til voksenlivet. Som velferdssamfunn kan vi ikke rolig se på at sikkerhetsnettet svikter sårbare unge på denne
måten. Det er derfor viktig at kommunene lærer av funnene.
Lovbruddene gjelder enten en eller begge tjenestene, og flere av lovbruddene
handler om samarbeidet mellom tjenestene. Helsetilsynet skriver at fylkesmennene
fant lovbrudd på alle de undersøkte delområdene, det vil si hvordan barneverntjenesten forbereder, vurderer behovet for, og følger opp og avslutter ettervernet.
Det ble påpekt lovbrudd når det gjelder informasjon om ettervern til de unge,
særlig til dem som har hatt frivillige hjelpetiltak. Også når det gjelder oppfølging,
evaluering og avslutning av ettervernet, er det påpekt lovbrudd. Flere av rapportene
viser til at ungdom som har takket nei til ettervern, ikke blir kontaktet i ettertid
eller gitt anledning til å ombestemme seg. Nav sikrer ikke god nok kartlegging og
individuell vurdering.
Også på sosialområdet ble det påpekt lovbrudd på alle delområdene for tilsynet.
Flere av Nav-kontorene kartlegger ikke de unge sine behov slik at de får forsvarlige
sosiale tjenester. Det legges ikke til rette for at de unge får medvirke i kartlegging
av egen situasjon og behov. Det var også flere Nav-kontor som ikke gir de unge
opplysning, råd og veiledning ut fra deres konkrete behov når det er aktuelt.
Fylkesmennene fant også at flere av Nav-kontorene ikke behandler søknader fra
unge om økonomisk stønad etter en konkret og individuell vurdering, men bruker
112 «En dag – så står du der helt aleine», Oppsummering av landsomfattende tilsyn 2019 med ettervern
og samarbeid mellom barnevernet og Nav, Rapport 2/2020 april 2020, https://www.helsetilsynet.no/globalassets/opplastinger/publikasjoner/rapporter2020/helsetilsynetrapport2_2020.pdf
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en ungdomssats som ligger langt under den statlige veiledende satsen for enslige
og personer i bofellesskap.
Når ungdommen selv samtykker til tilbudet om ettervern, skal tiltak som er
iverksatt før barnet fylte 18 år, opprettholdes eller erstattes av andre tiltak frem
til den unge har fylt 23 år. (Barnevernloven § 1-3 annet ledd). I juni 2020 vedtok
Stortinget å utvide ettervernet til 25 år.113 I juni 2020 kom NTNUs rapport «Ettervern
– en god overgang til voksenlivet?»114 Den viser at bare 20-30 prosent, avhengig
av alder, får den nødvendige oppfølgingen.
NTNUs registerstudie viser at det er en betydelig lavere andel av ungdom i barnevernet som fullfører videregående, sammenlignet med ungdom som ikke har vært
i barnevernet. Målt på tradisjonelle overgangsmarkører som utdanning, arbeid
og mottak av offentlige ytelser, har ungdom med barnevernerfaring betydelig større
risiko for å falle utenfor sammenlignet med de som ikke har hatt barneverntiltak.115
NTNUs studie indikerer at mange ettervernstiltak avsluttes uten en grundig
vurdering av behov. Tiltak avsluttes ofte på grunn omliggende årsaker, heller
enn en grundig vurdering av behov og barnets beste. Det er gjennomgående at
små barn, undersøkelsesarbeid og overholdelse av frister beskrives å måtte prioriteres.
Det fører til at arbeid med ungdom og ettervern blir nedprioritert.
NTNU skriver at de fleste av ungdommene beskriver behov for fortsatt støtte
fra barnevernet etter både 18 og 20 år. Den støtten som ungdommene beskriver
at de har behov for i overgangen til voksenlivet ligner på den støtten foreldre
vanligvis gir egne ungdommer i overgangen til voksenlivet. Ansatte oppgir at
ungdommene ofte er bekymret for hvordan det skal gå når ettervernet avsluttes.
Når ungdommene har lite uformelt nettverk å støtte seg på, opplever de en brå
overgang til voksenlivet når barneverntiltak avsluttes. Dette gjelder også for enslige
mindreårige, som ofte har hatt kort tid på å etablere relasjoner og finne seg til rette
i det norske samfunnet. De beskriver utfordringer med å lære et nytt språk, få
norske venner og mestre skolen. I tillegg strever mange psykisk. Erfaringene fra
113 Prop. 84 L (2019-2020), https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/
Sak/?p=79472
114 Ettervern – en god overgang til voksenlivet? Helhetlig oppfølging av ungdom med
Barnevernerfaring, NTNU Samfunnsforskning, mai 2020 https://samforsk.no/SiteAssets/Sider/Bare-20-30-prosent-i-barnevernet-f%c3%a5r-n%c3%b8dvendig-oppf%c3%b8lging-i-overgangen-til-voksenlivet---/Ferdig%20rapport%20Ettervern%20-%20en%20god%20overgang%20til%20voksenlivet.pdf
115 Analyse av registerdata viser at 80,6 prosent av kontrollgruppa har fullført VGS, mens de tilsvarende
tallene for ettervern og barnevernspopulasjonen er henholdsvis 32,2 og 30,2 prosent blant de som hadde
barnevernstiltak når de var 16 og/eller 17 år. For enslige mindreårige flyktninger er tallet 38 prosent.
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krig og flukt har satt spor, og for mange skaper dette store tilleggsutfordringer.
Mange av de enslige mindreårige opplever en nærmest automatisk avslutning av
tiltak ved 20 år, selv om mange kunne hatt behov for tiltak lengre.
NTNUs studie om ettervern viser at de barnevernsansatte mener ettervernstilbudet
er dårligst for de mest sårbare. Dette omfatter blant annet ungdom med store rusproblemer, store psykiske vansker eller som av andre grunner har et omfattende
oppfølgingsbehov. Det betyr ikke nødvendigvis at de ikke får ettervern, men at
tiltakene som gis ikke oppleves å være gode nok eller nok tilpasset ungdommenes
behov. Dette er de samme trekkene som Nordlandsforsknings studie av hjelpetiltak
og Barneombudets undersøkelse av institusjonstilbudet påpeker (se blant annet
rapportens del 4.1). Studien viser også et problem som finnes i hele barnevernsfeltet med ansvarspulverisering og manglende samarbeid. Det er en kontinuerlig
drøfting og diskusjon mellom barnevernet og andre tjenester, om hvem som har
ansvaret for å gi barn og ungdom rett hjelp. Denne kontinuerlige drøftingen går
utover barn og ungdom, som risikerer å falle mellom to stoler.

4.7 Høy turnover i barnevernet og stort press på ansatte
Grunnlagstall fra SSB viser at mellom 2017 og 2018 sluttet om lag 25 prosent av
dem som hadde utdanning på masternivå eller høyere. En vesentlig andel av disse
var psykologer og jurister. Til sammenligning var det om lag 15 prosent som sluttet
blant dem med utdanning på bachelornivå, som i all hovedsak er barnevernspedagoger
og sosionomer, hvor utdanningen er rettet mot nettopp barnevernstjenesten eller
lignende tjenester.116
Fellesorganisasjonen (FO) som organiserer mange barnevernsansatte, oppga fra
sin barnevernsundersøkelse i 2016 at de kjente til flere kommuner hvor ansatte i
barnevernet har ansvaret for over 30 barn, noen opp mot 50 barn. Det var flere
eksempler på familier som måtte forholde seg til 8-10 saksbehandlere i løpet av et
år. De ansatte under 35 år sluttet oftest og det var i stor grad unge barnevernansatte
som møter barna, ungdommene og familiene.117
Fagbevegelsen vil styrke det kommunale barnevernet og har lenge etterlyst et
bredere tiltaksapparat. Fagforbundet og FO har løftet debatter om kvalitet og
116 4 av 5 i det kommunale barnevernet har høyere utdanning, SSB, 13.januar 2020, https://www.
ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/artikler-og-publikasjoner/4-av-5-i-det-kommunale-barnevernet-har-hoyere-utdanning
117 Slår alarm om barnevernet: - Flere steder har ansatte ansvar for opp mot 50, Dagbladet, 7.05.2016
https://www.dagbladet.no/nyheter/slar-alarm-om-barnevernet---flere-steder-har-ansatte-ansvar-foropp-mot-50-barn/60375102
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bemanningsnorm. FO har frontet krav om at hver ansatt ikke skal ha ansvar for
mer enn 15 barn. Organisasjonene har også gjort undersøkelser som viser at
barnevernsansatte er en utsatt gruppe, som er utsatt for mye vold og trusler i
forbindelse med sitt arbeid.
Helsetilsynet fant i 2019, og dette ble gjengitt i Oslo Economics og OsloMetStorbyuniversitetets 2020-rapport, at institusjonsbarnevernet preges av ustabil
bemanning. Barna opplevde å måtte forholde seg til mange forskjellige ansatte,
og mange ufaglærte og vikarer. I det landsomfattende tilsynet med institusjoner
ble det i flere institusjoner i stor grad brukt vikarer, som også hadde mangelfull
opplæring. Stor utskifting av personale og mangelfull kompetanse førte i flere
tilfeller til at barna var utrygge. Mangel på kompetanse knyttet til rus og psykisk
helse ble trukket spesielt frem.118
Prioritering av barnevernets ressurser må diskuteres mer. I dag utvikles det et
stadig mektigere spesialistmiljø i det statlige barnevernet. Årlig gjennomføres
anbudsprosesser med betydelige transaksjonskostnader og dyre enkeltkjøp, og
prisene øker, særlig for oppholdsdøgn i kommersielle institusjoner. Det er tilbakevendende bekymring for kostnadsutviklingen i fosterhjemsomsorgen.119 Dette
skjer samtidig som det er lav grunnbemanning i kommunalt barnevern, lite rom
for kompetanseutvikling flere steder og det kjøpes dyre konsulenttjenester. Mye
tyder på at situasjonen i barnevernet krever at barnevernet organiseres slik at
mer av ressursene og det faglige handlingsrommet finnes lokalt i førstelinjene.
Måten ressursene brukes på i institusjonsbarnevernet må endres. Dagens markedssystem sikrer ikke stabile personalressurser og rett kompetanse, selv om kostnadene
øker.

118 «Institusjonstilbudet i barnevernet», Menon-publikasjon nr.54/2020, Grünfeld, Backe Hansen mfl.,
s 84-85
119 Vista Analyse AS, 2016/19
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5
Fagutvikling, trender og system henger sammen

I de foregående kapitlene er det beskrevet hvordan barnevernet har utviklet seg i
en tidsepoke i politikken hvor markedsliberalismen har hatt stor gjennomslagskraft. Markedsliberalismen avviser at offentlige tjenester og offentlig forvaltning
skiller seg i fra tjenesteproduksjon i markedet ellers. Dermed avvises langt på vei
blandingsøkonomien, hvor det skilles mellom forretning og forvaltning, og den
universelle velferden de nordiske velferdsstatene er bygget på.
Det er avgjørende forskjeller på markedsbarnevernet som har utviklet seg, og
det som i denne rapporten er kalt et samfunnsbarnevern. Ansatte i barnevernet
arbeider i en sektor som preges av paradokset som oppstår når samfunnsbarnevernet møter markedsbarnevernet.
Markedet mangler retning. Tilbud og etterspørsel skal avgjøre hva markedet skal
levere. Med offentlige velferdstjenester og barnevern er det motsatt. Barnevernsloven og barnevernsreformene inneholder en rekke spesifikke målsettinger for
vern av barn som markedet ikke vil løse, basert på prinsippet om tilbud og etterspørsel.
Målsettingene er også vanskelig å oppnå uten samfunnsendringer som kan redusere
den sosiale og økonomiske ulikheten, og de store sosiale helseforskjellene.
Barnevernsbyråkratiets oppgave i dette skjæringspunktet mellom samfunnsutviklingen, offentlig velferdstjeneste, og marked, er svært vanskelig. Kanskje er
denne skvisen årsaken til at barnevernsfeltet ofte tåkelegges i et markedsteknokratisk
spesialistspråk. Et nært, klart og folkelig språk synliggjør at hensynet til barna og
samfunnet, og dermed rett faglighet, ofte er i konflikt med hensynet til markedet
og systemet.
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Barnevern bygd på tanken om et
samfunnsbarnevern (se innledningen
i denne rapporten) innebærer en
helhetlig samfunnsinnsats. Dette
krever at alle som arbeider med
barn og unge, frivillig eller i
velferdstjenestene, har rammer
å jobbe innenfor som fremmer
samarbeid, langsiktighet, fleksibilitet
og situasjonsbestemte løsninger. Alle
barn er unike og ingen passer inn i
standardiserte pakker. Erfaringsbasert
praktisk kunnskap blir like viktig som
generalisert, normert og standardisert
kunnskap.
I tanken om et samfunnsbarnevern
ligger en samfunnsøkonomisk forståelse til grunn. Det er ikke mulig
å avgjøre barnevernets økonomiske
nytte ut ifra bunnlinjen i barnevernets
budsjetter, eller måling av effekt av
enkeltinnsatser. Barnevern er resultat
av en helhetlig samfunnsinnsats med
mange involverte. Det er hvordan
barnebefolkningen klarer seg i
et generasjonsperspektiv, som er
samfunnets egentlige lakmustest på
om samfunnet driver godt sosialt og
barnevernsfaglig arbeid.

hva er blandingsøkonomi?
I den tradisjonelle blandingsøkonomien
skilles det mellom en skattefinansiert
offentlig sektor, der velferdstjenestene
drives forvaltningsøkonomisk, og en
forretningssektor (i hovedsak) finansiert
av privat kapital, som drives markedsøkonomisk. I forvaltningen gjelder
lover som sikrer åpenhet og demokrati,
som Offentlighetsloven, Arkivloven
og Forvaltningsloven. Det private
næringslivet er ikke underlagt disse
lovene.
I forvaltningen gjaldt samfunnsøkonomiske prinsipper: kost-/nytte-prinsippet
og prinsippet om at alle penger bevilget
et formål skal komme formålet til
gode eller tilfalle modervirksomheten
(kommunen/staten). Dette klassiske
trekket ved offentlig sektor er kraftig
svekket under markedsrettingen i NPM–
systemer. I markedsøkonomien drives
virksomhetene etter formålet i aksjelovgivningen som er å sikre lønnsomhet
for eierne.
Trass i de vidt forskjellige klassiske
målsettingene mellom offentlig og
privat sektor, så skiller ikke markedsliberalistisk politikk mellom forvaltning
og forretning.

Et markedsbarnevern derimot, krever oppsplitting og konkurranse, hemmelighold av ting som kan gi konkurransefortrinn (for eksempel gode arbeidsmåter
og fagkunnskap), standardisering, måling, prisfastsettelse og kontrakt. Markedsbarnevernet fremmer kortsiktighet og resultatene knyttes til det målbare innenfor
kontraktsperioder og kontraktsinnhold. Den kommersielle andelen i barnevernet
i Norge er høy, og preger hele barnevernssektoren og måten byråkratiet arbeider
på. Det gir stor fare for at hensyn til markedet kommer først, og at de faglige
argumentene følger etter. At fagutviklingen det statlige barnevernet initierer blir
til i en dynamikk mellom marked og velferdstjeneste, trengs det større debatt om.
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Bufdirs direktør har uttalt at de statlige barnevernsinstitusjonene skal være
«benchmarkere» i barnevernsmarkedet.120 Dette er et begrep hentet fra privat
næringsliv som innebærer at direktøren ser for seg at de statlige institusjonene
skal være markedsledende og sette en kvalitetsstandard som de ideelle og kommersielle institusjonene skal strekke seg etter. Begrepet er beslektet med et annet
næringslivsbegrep: «best practice». En gjennomlesning av Bufdirs årsrapporter
viser en sterk tro på at det finnes slik best practice i barnevernsarbeid, som kan
danne grunnlag for evidensbaserte eller kunnskapsbaserte metoder og iverksettes
i lokale tjenester via spesialistmiljøer etablert av direktoratet i samarbeid med
Bufetat. Det finnes en tro på at det kan utledes klare kvalitetsstandarder for barnevern som kan måles og kontrolleres gjennom krav og rapportering. Det trengs
en større debatt om dette er rett fagutvikling for barnevernet og om kreftene
bak fagutviklingen bør ha så stor makt i barnevernsfeltet. Regjeringen skriver i
høring om rammevilkår for private i barnevernet:
Saksforholdene i barnevernet er ofte komplekse. De barnevernsfaglige kunnskapsgrunnlagene taler ikke nødvendigvis klart for gitte utfall, og ofte må motstridende
hensyn veies mot hverandre. Behovene til barnet og foreldrene vil ofte ikke være
sammenfallende og kan også endre seg over tid. Effektene av tiltakene er ofte
vanskelige å avdekke, blant alle andre forhold som kan ha påvirket barnet og familien.
Noen effekter kommer først til syne lenge etter at tiltaket ble gjennomført. Dette
kan også gjelde negative effekter som følger av at barnevernet valgte å ikke gripe
inn. Barnevernet er dermed en velferdstjeneste med mye formell og faglig makt i
et felt som er komplekst både faglig, menneskelig og rettslig. Sviktende vurderinger,
eller tiltak på galt nivå eller i feil omfang, kan gi alvorlig velferdstap for barn og
foreldre, og store samfunnsmessige tap.121
Det er denne kompleksiteten og virkeligheten fagutviklingen i barnevernet må møte.

5.1 Fagutvikling i markedsliberalismens tidsalder
Parallelt med utviklingen av markedsbarnevernet har barnevernets arbeid blitt
underlagt nye krav om at praksisen skal være kunnskaps- eller evidensbasert.
Fagsystemene som bygges rundt kravet om evidens bør ikke vurderes frikoplet
fra styringsmodellen barnevernet har vært underlagt fra 2004. I forlengelsen av
kravet om at fagutøvelsen skal være evidens- eller kunnskapsbasert ligger også
muligheten til å drive sentralisert fagutvikling og til å fremme standardisering.
120 Barnevernsbarn tilbringer langt flere døgn i private institusjoner enn offentlige, VG 30.12.19,
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/Wb2O2a/barnevernsbarn-tilbringer-langt-flere-doegn-i-private-institusjoner-enn-offentlige
121 Høringsnotat rammevilkår for private i barnevernet, 2020, s.12
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Erfaringen fra andre sektorer tilsier at med barnevernets organisering som marked,
så følger økt trykk for standardisering, kvalitetsmålinger og tellekanter. Trykket
øker ytterligere når behovet for kostnadskontroll øker. Den faglige dømmekraften
diskrediteres og beskrives som ikke-faglig og tilfeldig utøvelse av «skjønn». Det
er sentrale kjennetegn ved målstyring i New Public Management (NPM) modeller.
En gutt på 17 år beskrev en god barnevernsarbeider slik i Barneombudets rapport
fra 2020:
En som klarer å gjøre ting inne fra seg, har det inni seg. Ikke bare tenke hva de
har lært. Hva de har fått beskjed om. De må tenke der og da: ”Hvordan skal jeg
løse denne situasjonen?”
Måten den 17 år gamle gutten beskriver godt barnevernsarbeid på, peker på at
relasjonen mellom barna og de voksne som skal hjelpe dem er avgjørende. Når
gutten sier «har det inni seg» er det nærliggende å tolke han dithen at han vil
møte trygge voksne. Det er også nærliggende å tolke han dithen at de voksne ikke
skal opptre instrumentelt eller regelstyrt, men vise at de bruker faglig skjønn og
selv kan begrunne valgene de tar.
Jorunn Vindegg skriver i sin doktorgrad fra 2011 om «kritisk refleksjon over profesjonell
kunnskap og praksis»:
Funnene peker klart i retning av at når sosialarbeiderne på en genuin måte
forsøker å sette seg inn i og ta utgangspunkt i foreldre og barns egne erfaringer,
får de lettere tilgang til den kunnskapen de søker som grunnlag for å handle. Et
sentralt kvalifiseringstiltak synes derfor å være å legge til rette for og oppøve både
studenters og praktikeres evne til kritisk refleksjon over profesjonell kunnskap og
praksis.122
Det er ikke gitt at fagutviklingen innenfor dagens barnevern gir stort nok rom
for kritisk refleksjon over faglig praksis. Bufdirs årsrapporter og Bufetats strategi
2018-2020 viser at barnevernsmyndighetene arbeider for en sentralisert, standardisert
og spesialiststyrt fagutvikling i barnevernet.123

122 Jorunn Vindegg, Å forstå en familie, Fortellinger som kunnskapskilde i sosialarbeideres profesjonelle
yrkesutøvelse Avhandling ph.d. Senter for profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo, 2011
123 Bufdirs årsrapporter: https://bufdir.no/Kontakt/Om_Bufdir_og_Bufetat/arsrapporter/, Kvalitetsutviklingsprogram, Bufetats strategi 2018-2020: https://bestill.bufdir.no/pub/om-bufetatbufdir/kommunikasjonsstrategi-for-barnevernet-1/kvalitetsutviklingsprogrammet-bufetats-strategi-2018-2020
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Barnevernsreformen 2014 legger opp til at det lokale barnevernet skal få mer
ansvar både økonomisk og for beslutninger, samtidig ser det ut til at kontroll
over arbeidsmetodene og fagutviklingen strammes til. Denne utviklingen har sin
klare parallell i mange av velferdstjenestene. Også i skole og barnehage opplever
ansatte at fagutviklingen stadig oftere skjer etter ferdig innkjøpte programmer
og metoder.124
Barnevernsmyndighetene er under betydelig press, både i fra gjennomgangene
som viser svikt i kvaliteten i barnevernets vurderings- og dokumentasjonsarbeid,
kostnadsøkning og at sektoren lider av markedssvikt (se blant annet del 3.10 i
denne rapporten). Svaret på dette trykket, har blitt et press nedover i systemet
for en sentralstyrt fagutvikling. «Krisene» møtes med økt trykk på kontroll og
standardisering. I Bufdirs årsrapport 2018 uttrykkes målsettingen slik:
Det å standardisere og utvikle faglige retningslinjer i tjenestene er en viktig
del av forbedringsarbeidet vårt. Standardisering er nødvendig for å redusere
uønsket variasjon, kunne sammenligne kvaliteten, og for å kunne digitalisere
arbeidsprosessene. Digitalisering av saksflyt og utarbeidelse av et kvalitetssystem
i kommunalt barnevern gjennom prosjektet DigiBarnevern skal bidra til å bedre
kvaliteten og rettsikkerheten. Det er stor oppmerksomhet og store forventninger
til prosjektet.
Vi har i 2018 arbeidet videre med utvikling av standarder og forskningsbaserte tiltak
i institusjonsbarnevernet. Vi bygger sten på sten gjennom utprøving av standarder
og utvikling av nasjonale modeller. To omsorgs- og behandlingsinstitusjoner er under
etablering i samarbeid med helsemyndighetene. Disse skal arbeide etter en modell
som er utviklet av barnevernsfaglige og helsefaglige eksperter i felleskap. De såkalte
omsorgsinstitusjonene utgjør den aller største gruppen tiltak innenfor institusjonsbarnevernet. 700 medarbeidere i alle omsorgsinstitusjoner i Bufetat har i 2018 fått
opplæring i standardisert forløp. Det skal bidra til at ungdoms behov kartlegges
bedre og at ungdommene får bedre og mer systematisk oppfølging. Vi piloterer
også en ny «omsorgs- og endringsmodell» ved to institusjoner i hver region. Praksisnære spisskompetansemiljøer er i gang med å utvikle faglige standarder for utredning
for sped- og småbarn. Et annet spisskompetansemiljø skal lage faglige standarder
for ungdom med store behandlingsbehov.125

124 Problembarna, Manualer og metoder i barnehage, skole og barnevern, Mari Pettersvold og Solveig
Østrem, 2019
125 Bufdirs årsrapport 2018
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Bufetats strategi 2018-2020, gir et godt innblikk både i språket den sentraliserte
fagutviklingen drives innenfor og innholdet i denne:

Tidligere i rapporten omtales det at konsulentselskapet Ernst og Young allerede
i 2006 anbefalte: «å innføre en felles kvalitetsstandard som både reflekterte en enhetlig
forståelse av etatens kriterier for kvalitet og for hvilket kvalitetsnivå man burde kreve av
tilbyderne.» Barnevernet arbeider i dag etter konsulentfirmaets strategi. Årsrapportene
og strategien viser at det er slik Bufdir løser mål- og resultatstyringen.
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Faglig standardisering og måling henger sammen. Skal en måle en tjeneste må en
kunne sammenligne. For å kunne sammenligne må en standardisere forløpene,
ellers er de ikke sammenlignbare. I tildelingsbrev i 2017 fikk Helsedirektoratet og
Bufdir i oppdrag å samarbeide om å utvikle modeller og systemer som sikrer at
barn i barnevernet tidlig blir utredet for psykiske helseplager, slik at de får nødvendig
helsehjelp i kombinasjon med tiltak fra barnevernet.126 I barnevernet kalles dette
nå for «samhandlingsforløp», mens det i spesialisthelsetjenesten heter «pakkeforløp».
Om systemet vil sikre barn god hjelp, vil sannsynligvis avhenge av hvor mye
standarder og målinger som legges inn i opplegget. Barn og ungdom er ulike og
vellykket hjelp vil bety ulike forløp.
Regjeringen oppgir i barnevernsreformen at: «I barnevernet er kvalitetsaspektet
avgjørende, men samtidig ofte vanskelig å observere og måle.» Og regjeringen skriver
i høringen om rammevilkår for private i barnevernet at: «barnevernet er et tjenesteområde kjennetegnet av særlig sårbare brukere og inngripende tiltak, med særtrekk som
gjør at det kan være krevende å kjøpe riktig selv ved korrekte innkjøp.»
Bufdir og Bufetats mål om et standardisert barnevern kan dermed bli vanskelig i møte
med virkeligheten. Barnevern er også møter mellom mennesker. Ingen situasjoner er
like og hver barnevernssak er unik og forandrer seg over tid. På samme måte som
det er vanskelig å måle kvaliteten, vil det være vanskelig å standardisere faglige
opplegg som vil fungere likt uavhengig av hvilke barn eller familier opplegget
møter. Derfor blir kunnskapen hos dem som arbeider i førstelinjene, så viktig.
De må kunne reflektere kritisk over egen praksis, for at praksisen skal bli god.
Spørsmålet blir om standardiserte forløp og evidensbaserte metoder (se denne
rapportens del 5.4) vil gi tilstrekkelig rom for det.
Hvordan sikre bedre vurderings- og dokumentasjonsarbeid?
Helsetilsynet sin gjennomgang og andre rapporter viser at barnevernets undersøkelses-, analyse- og vurderingsarbeid må bedres. Barnevernet må kunne beskrive
og dokumentere sine beslutninger. Dette går også igjen i menneskerettighetssakene i EMD127 og i Barneombudets rapport «De tror vi er shitkids». I Helsetilsynets
126 Samhandlingsforløp for kartlegging og utredning av psykisk helse og rus hos barn i barnevernet.
Barne- ungdoms og familiedirektoratet og Helsedirektoratet, juni 2020, https://www.helsedirektoratet.
no/horinger/barnevern-kartlegging-av-psykisk-helse-og-rus
127 Norge er i flere saker som har vært behandlet av Den europeiske menneskerettighetsdomstol fått
kritikk av domstolen for at beslutningsprosessen frem mot den påklagede avgjørelse ikke var gjennomført
på en måte som sikret at alle syn og interesser i tilstrekkelig grad var tatt i betraktning. Beslutningsprosessen var ikke gjennomført på en måte som samsvarte med inngrepets og interessens alvor. Det forelå derfor
en krenkelse av EMK art. 8.
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gjennomgang av alle saksdokumenter i 106 barnevernssaker som alle er behandlet
av fylkesnemnd er en av konklusjonene:
Det går ikke fram av dokumentene hvordan hjelpetiltakene faktisk er utført. Barnet
involveres i liten grad i planlegging, gjennomføring og evaluering av hjelpetiltak.
Det utarbeides tiltaksplan for hjelpetiltak i de fleste sakene, men den dekker ikke
alle tiltakene som iverksettes. Det foreligger evaluering i de fleste saker, men
evalueringene er ofte usystematiske og drøfter ikke eksplisitt om barnets omsorgssituasjon faktisk er bedret.
Det er altså enighet om at barnevernets praksis og beslutninger må dokumenteres
og begrunnes bedre. Det er også enighet om at barn i barnevernet må få et bedre
helsetilbud og få medvirke mer i sin sak. Det er derimot ikke enighet om hvordan
dette best kan gjøres. Et sentralt spørsmål i de faglige diskusjonene synes å være:
hvilken plass skal det faglige skjønnet ha i et bedre barnevern?
Et annet åpenbart problem med den store innsatsen som legges i standardisering,
måling og kontrollsystemer, er at måling ikke alltid er mulig, i hvert fall ikke uten
at det forringer kvaliteten. Dette er selvsagt et stort paradoks.

5.2 Barnevern: lar det seg måle og kan problemene individualiseres?
Når fagutvikling beskrives, konkluderes det gjerne med at fagutviklingen er et
resultat av ny kunnskap. Og det er fagutvikling selvsagt ofte, men det er samtidig
lett å glemme at all kunnskap blir til i en kontekst. Når samfunnet fra 1980-90-tallet
har utviklet seg i en stadig mer markedsliberal retning, der det kollektive har
måttet vike for det individualistiske, så er det ikke overraskende om strømningene
også har påvirket den faglige tenkningen rundt barnevern. Når samfunnet generelt
og alle sektorer har blitt mer opptatt av tall og målinger, har det også endret
barnevernet.
Et umiddelbart problem som melder seg med fagsystemer som baseres seg på måling
er at det som ikke lar seg måle, for eksempel gode relasjoner, forebygging og
langsiktige innsatser i lokalsamfunnet, lett nedprioriteres. Informanter til denne
rapporten har også fortalt om hvordan fokus på rapportering kan oppleves å
stå i konflikt med gode faglige vurderinger. KS konsulent128 driver for eksempel
opplæring i flere kommuner. Barnevernsansatte som har vært på slike kurs har
oppfattet at det er stor oppmerksomhet på måltall, for eksempel for hvor mange
saker som bør åpnes i en barnevernstjeneste, og at det er fare for at dette kan
overskygge fokuset på at rett beslutning er tatt i hver enkelt sak.
128 https://www.kskonsulent.no/
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Det er også mye som tyder på at mål - og resultatstyring i mange sektorer gir seg
utslag i tilpasninger. Dette er kalt målforskyvninger, der det som måles vektlegges sterkere enn det som ikke måles. En form for tilpasning dokumenterte
Barneombudet i rapporten «De tror vi er shitkids», hvor barnevernsansatte forklarte
at de kunne tilpasse beskrivelsen av ungdommene slik at det økte deres sjanser for
en institusjonsplass, selv om deres erfaring med ungdommen tilsa at de egentlig
tilhørte en annen av kategoriene enn den barnevernesansatte er bedt om å plassere
ungdommene innenfor. (Se også omtale av dette i denne rapportens del 5.4). En
annen form for tilpassing kan skje når myndighetene setter mål som for eksempel
«redusert bruk av tvang». I boka «Forvaltning av makt og moral i velferdsstaten»,
beskrives en casestudie der tvang brukt ovenfor en ungdom ved valg av institusjon,
fremstår som samtykke i dokumentasjonen av hans sak.129 Ut ifra vanlig sunn
fornuft er det klart at ungdommen ikke hadde reelle valg i de situasjonene han
ble stilt ovenfor. Fordi systemet ønsker å redusere bruken av tvang, oppstod det
likevel en rasjonalisering/rettferdiggjøring i hjelpeapparatet som førte til en dokumentasjon av hans sak, som tilsa at han hadde medvirket. Andre forskningsarbeider viser også at ansatte som må kompromisse mellom egen faglighet og
målstyringsregimer, kan velge å anklage seg selv for å ha tenkt feil, snarere enn
systemet. Det kan igjen føre til høy turnover og høyt sykefravær.
Et siste eksempel på mulig tilpasning kan ha skjedd etter at barnevernet har opplevd
stor debatt om bruk av enetiltak og det er satt mål om reduksjon i antallet enetiltak. Kvalitetskrav for barneverninstitusjon og omsorgssentre for mindreårige,
datert 9. mai 2012, hadde denne definisjonen på hva enetiltak i barnevernet er:
Et enetiltak er når et barn er plassert alene sammen med en eller flere miljøarbeidere,
i et hus i en gitt periode, og omfatter godkjente enetiltak i private eller kommunale
institusjoner samt kvalitetssikrede enetiltak i statlige institusjoner.
I slutten av 2018 endret imidlertid Bufdir definisjonen og rapporteringen skjer i
dag etter denne definisjonen:
Opphold i godkjent eller kvalitetssikret barnevernsinstitusjon der barn ikke bor
sammen med andre barn og dette er begrunnet særskilt i forhold knyttet til ivaretagelse
av barna, ansatte eller andre.
Forskjellene på de to definisjonene er at når ingen har besluttet at barna skal bo
alene, men de likevel gjør det av ulike grunner, så skal ikke lenger tiltaket registreres
som enetiltak. Dette kan føre til at nedgangen i bruk ev enetiltak fremstår som
129 Forvaltning av makt og moral i velferdsstaten, Fra sosialt arbeid til «arbeid med deg selv»?, 2016,
Kroken og Madsen (red.)s. 67
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større, enn tilfellet ville ha vært med den tidligere definisjonen.130 Det avgjørende
er om endringen i rapportering gjenspeiles i den virkeligheten barna opplever.
Hva om fagretninger som normeres og innføres i hele landet, viser seg ikke å være rett?
I fagdebattene er det ulike syn på hva som rett tilnærming mellom individ og
samfunn. Dette spennet oppsummeres i spørsmålet stilt av fagbokforfatterne
Kroken og Madsen som undertittel til boken «Forvaltning av makt og moral i
velferdsstaten». De skriver: «Fra sosialt arbeid til «arbeid med deg selv»?»131 Under
spørsmålet ligger en kritikk av en faglig dreining bort i fra det helhetlige og bort
i fra samfunnet, og inn mot individet, barnets adferd og foreldremestring. Denne
kritikken er politisk og gjenspeiles derfor i politiske prosesser som for eksempel
høring om ny Barnevernslov, der flere høringsinstanser reagerer på at hensynet
til sosial bakgrunn og levekår er tatt ut, sammenlignet med dagens lov (se denne
rapportens del 3.9).
Dreiningen mot pedagogikk og psykologi i det barnevernsfaglige arbeidet, følger
en internasjonal trend der man fra 1990-tallet og utover har dreid i retning av å
være opptatt av individet, snarere enn de forutsetningene som ligger i individets
omgivelser. I Nordlandsforskning sin rapport «Minst hjelp til de som trenger
det mest», refereres norsk forskning, der det understrekes at foreldremestring
fremheves ganske ensidig i en situasjon, der det foreligger mye forskning som
understreker betydningen av systemkrefter og mekanismer utenfor familien som
påvirker barns hverdag og livssjanser. Systemer og mekanismer som kan oppfattes
som et direkte samfunnsansvar (Ulvestad 2010). Ifølge Nordlandsforskning representerer denne typen kritikk et interessant unntak i norsk barnevernsdebatt.
Nordlandsforskning viser til at det har vært sterk kritikk av barnevernet i andre
land, men ikke samme type drøftinger i Norge. Nordlandsforskning oppsummerer
den internasjonale kritikken slik:
Mange av perspektivene som er løftet frem i barnevernsforskning internasjonalt,
har likevel vært svært kritiske. Mange av bidragsyterne har vært forskere og
akademikere innenfor sosialt arbeid. Hovedtrekkene ved kritikken er som følger:
1. Det hevdes at barnevernet er blitt noe ensidig opptatt av foreldremestring, uten at
det tas tilstrekkelig hensyn til sosiale og andre faktorer som kan være medvirkende
til omsorgssvikt. Fokuset er m.a.o. flyttet fra familienes behov til foreldremestring.
130 Stortinget, Dokument nr. 15:324 (2019-2020), skriftlig spørsmål, https://www.stortinget.no/no/
Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=77871
131 Forvaltning av makt og moral i velferdsstaten, Fra sosialt arbeid til «arbeid med deg selv»?, 2016,
Kroken og Madsen (red.)
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2. Barnevernet bærer preg av en økende tendens til å skille mellom foreldres, barn
og unges interesse.
3. Kritikerne stiller spørsmål om barnevernet ofte opererer sosialt diskrimineren
de, med altfor mye oppmerksomhet rettet mot marginaliserte familier med svak
økonomisk og sosial kapital.
4. Det hevdes at barnevernet opererer på en større avstand fra familiene enn det
gjorde før. Hovedfokus er sikring av barn og krav til foreldre i forbindelse med
dette, fremfor hjelp som kunne gjøre familien bedre i stand til å klare omsorgs
oppgaven.
5. Barnevernet er meget opptatt av risiko for barn; dette er problematisert fra
ulike vinkler.
6. Barnevernets vurderinger er blitt mindre helhetlig og kontekstuelle og mer
bevisorientert (engelsk – forensic).
7. En sterk kritikk av barnevernets organisering fremkommer. Barnevernet 		
skildres som byråkratisk og overstyrt.132
Med de utfordringene norsk barnevern står i, så er det mye som tyder på at Norge
også trenger en fagdebatt som ligner den som har foregått internasjonalt. Det er
ikke sikkert at alle punktene er relevante i en norsk sammenheng, men flere av
dem kan være det. Det er et betydelig problem om metoder, tiltak og arbeidsmåter som søkes innført i hele landet baserer seg på mangelfull fagteori. I en tid
hvor de sosiale problemene knyttet til fattigdom og levekår vokser, trengs det et
vitalt offentlig ordskifte om hvordan det sosiale og barnevernsfaglige arbeidet
kan møte situasjonen.
Mangelfull fagteori kan føre til betydelige blindflekker i barnevernets arbeid, som
ansatte kan se, men ikke få gjort tilstrekkelig med dersom de er bundet opp til
standardiserte verktøy eller praksiser. I fagorganisasjonene, i deler av forskningsmiljøene og i deler av politikken sies det stadig at «barnevernet må få et bredere
tiltaksapparat». Det kan hende at en oppfyllelse av dette målet også krever en
større faglig debatt enn vi har sett til nå.
Barnevoldsutvalget skrev: «Vårt inntrykk er at våre tjenester må bli betydelig bedre i
å bruke forskning og kunnskap som grunnlag for vurderinger og tiltak.» Spørsmålet er
selvsagt hva slags forskning og kunnskap?

132 «Minst hjelp til de som trenger det mest? Sluttrapport fra forsknings- og utviklingsprosjektet «Det
nye barnevernet», NF Rapport 6/2015, s. 19
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5.3 Evidens og praktisk kunnskap
I fagartikkelen «Evidens og praktisk kunnskap» skriver Bjørg Fossestøl, Ph.d. og
førsteamanuensis, Diakonhjemmet høgskole:
Bak evidensbevegelsen ligger en visjon om at forskning som er best dokumentert,
skal tas i bruk i profesjonell praksis. ( )I denne artikkelen hevder jeg at visjonen
dessverre ikke lar seg oppfylle fordi evidenstenkningen bygger på en forfeilet forståelse
av forholdet mellom praksis og teori. Det er tvert imot grunn til å være oppmerksom
på en iboende tendens i evidenstenkningen til å marginalisere praktisk kunnskap.
Fossestøl skriver også:
Vitenskapelig virksomhet er kjennetegnet av åpenhet, flertydighet, diskusjon og
kritikk av andres og egen forskning. Byråkratisk, administrativ virksomhet er
kjennetegnet av regler, hierarkiske strukturer, forutsigbarhet og entydiggjøring.
Innføring av evidensbasert praksis i de store velferdsorganisasjonene handler altså
ikke uten videre om at praktikeren får tilgang til forskningsresultatene direkte,
men om forskningsresultater i en bestemt innpakning, mer eller mindre entydiggjort
og tilpasset administrative prosedyrer.133
Den bestemte innpakningen faget får i markedsbarnevernet er tilpasset systemet.
Når Bufdir kommer med sine faglige anbefalinger, kan ikke disse ses isolert i fra
bestiller-/utførermodellen og handelen med kommersielle aktører. Fagutvikling og
system henger sammen. Barnevernet arbeider alltid under økonomisk press og i
en sektor med stort økonomifokus. Best mulig kvalitet for tilgjengelige midler og
økt effektivitet er et hovedmål. Barnevernet har vokst kraftig siden 1990-tallet,
men undersøkelser referert andre steder i denne rapporten, viser at de mest sårbare
barna og familiene antagelig har det dårligste tilbudet i barnevernet. Det må derfor
også diskuteres om fagutviklingen, og dermed måten det jobbes på, er rett.
Det er også stor fare for at fagutvikling som skjer i sentraliserte og spesialiserte
miljøer langt fra tjenesteutøvelsen, tar for lite hensyn til den praktiske erfaringen
i barnevernets førstelinjer. På grunn av det store presset på førstelinjene, med
manglende tid til fagutvikling, vil det også ofte være et uproporsjonalt styrkeforhold
mellom sentrale fagmiljøer og lokale fagmiljøer i institusjonene og i kommunal
barnevernstjeneste.

133 Evidens og praktisk kunnskap, Bjørg Fossestøl, Fontene forskning 2/2013, https://fonteneforskning.
no/pdf-15.19391.0.3.203c10f79e
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Bufdir oppgir i sin årsrapport 2019 at «Våre virkemidler bygger på beste tilgjengelige
kunnskap, gjennom statistikk og forskningsoversikter.»134 Og at «Standardisering av
arbeidsprosesser og tjenesteforløp, faglig normering og kunnskapsbasert praksis og god
statistikk på alle områder», er særlig prioritert.
Om sin egen rolle skriver Bufdir:
Bufdir er faglig premissleverandør og skal jobbe for å sikre at kompetansen er god
nok, utarbeide faglige anbefalinger, retningslinjer, veiledere, digitale løsninger,
standardiserte tjenesteforløp og prøve ut nye tjenester. Bufdir bistår kommunene
med indikatorer for kvalitet og drifter en digital kommunemonitor som synliggjør
statistiske resultater for hver kommune på barnevernområdet.135
Institusjonsbarnevernet
I Bufdirs årsrapport for 2019 oppgis det at Bufetat særlig har jobbet med å
standardisere forløp ved institusjonsopphold. Bufetat oppgir en metodikk med
før-fase, fase 1, fase 2, fase 3 og etterfase, der det skal være effektmåling pre, midt
og post.136
Bufdir oppgir i sin årsrapport for 2019 allerede positive resultater og nye mål:
På sikt vil vi gjennom fagsystemene får overordnet data om målene for ungdommene
nås. For ungdom som har vært i behandlingsinstitusjoner gjøres separate kartlegginger
før og rett etter utskrivning. Nå har 70 prosent av ungdommene reduserte utfordringer
ved utskrivning både fra statlige og private institusjoner. Det har vært en positiv
utvikling.137
Bufdir er altså fornøyd med egen innsats. Det er imidertid ikke klart for en utenforstående hvordan Bufdir kommer frem til den positive selvevalueringen eller
hvilke premisser som er lagt til grunn.

134
135
136
137

Bufdir årsrapport 2019 s. 58
Ibid.
Bufdirs årsrapport 2019 s. 14
Ibid. s. 65
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Hjelpetiltak
Hvilke tiltak en familie kan få i det kommunale barnevernet kan være ulikt i ulike
kommuner. For en utenforstående fremstår de spesialiserte tiltakene Bufdir oppgir
på sine hjemmesider som en jungel av forkortelser:
•
•
•
•
•
•
•

PMTO (Parent Management Training Oregon)
Funksjonell familieterapi (FFT)
Multisystemisk terapi (MST):
Multifunksjonell behandling (MultifunC)
TIBIR- Tidlig innsats for barn i risiko
DUÅ- De utrolige årene- Webster Stratton
ART- Aggression Replacement Training.138

Bak alle forkortelsene finnes det evidensbaserte programmer eller modulbaserte
behandlingsopplegg for barn, ungdom og deres familier. Hvilke programmer
som finnes er selvsagt i endring over tid, så listen ovenfor kan endres eller være
endret.
Bufdir forvalter også en tilskuddordning for foreldrestøttene tiltak, som både
kommuner og frivillige organisasjoner kan søke på. En forutsetning for å motta
tilskudd er at kommunene benytter anerkjente foreldreveiledningsmetoder som
har dokumentert effekt.139
Mange av tiltakene er hentet fra utlandet. I flere rapporter påpekes det at det
savnes norsk forskning på hvordan flere av dem virker i Norge og særlig over
tid. Slik forskning er også en komplisert affære, gitt at resultatet av programmet
er vanskelig å isolere fra andre faktorer som har påvirket deltagerne ellers i livet.
I barnevernsfeltet blir tidsskriftet Ungsinn.no brukt for å orientere seg i tiltak.140
Tidsskriftet skriver at det inneholder systematiske kunnskapsoppsummeringer
om enkelttiltak, praktisk informasjon og grundige gjennomganger av hvor godt
dokumentert effekten av tiltakene er. Ungsinn drives av Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord) ved UiT Norges arktiske universitet på
oppdrag fra Helsedirektoratet. Hvilke forskningsmetoder som er valgt for å drive
slike systematiske kunnskapsoppsummeringer og hvor forskningen er gjort, er
138 https://www.bufdir.no/Barnevern/Tiltak_i_barnevernet/Metoder/
139 Bufdirs årsrapport 2019, s.26
140 https://ungsinn.no/om-ungsinn/
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avgjørende for konklusjonene. Praksisfeltet og forskningsmiljøene burde kontinuerlig
stille kritiske spørsmål ved prosesser som fører frem til konklusjoner om effekt
av tiltak. Både prosessene og konklusjonene bør være under kontinuerlig drøfting.
Like viktig er det at praksisfeltet gjør gode vurderinger av i hvilke situasjoner de
ulike tiltakene bør tas i bruk. For eksempel klassifiseres et mye brukt tiltak i barnevernet, Parent Management Training –The Oregon Model (PMTO)- individuell
foreldreveiledning, på Ungsinns liste under rubrikken «sterk dokumentasjon».
Ansatte som er trent i å bruke PMTO, og barnevernsledere som har denne kompetansen blant sine ansatte, må ha et bevisst forhold til hvilke familier og foreldre
tiltaket er egnet for, og hva slags tilpasninger som er nødvendige i den enkelte
situasjon. Informanter til denne rapporten har forklart at denne nødvendige
vurderingen kan svekkes, slik at det blir mer bruk av et tiltak enn faglige begrunnelser
tilsier, dersom enkeltansatte eller grupper av ansatte har særlig god innsikt i
bestemte type tiltak. Det kan også være fristende å «få bruke det man har lært»
eller tjenesten kan mangle kompetanse til å foreta andre valg. Ekstra problematisk
kan slike valg som må gjøres i tjenestenes førstelinjer bli, dersom det fra sentralt
hold legges økonomiske insentiver i bunn som gjør det økonomisk mer lønnsomt
å ta i bruk et tiltak framfor et annet.
Kartleggings – og vurderingsarbeid
I regjeringens tildelingsbrev til Bufdir i 2014, da direktoratet ble gjort til fagdirektorat
for hele barnevernet gir regjeringen Bufdir denne instruksen:
Bufdir skal følge opp oppdraget til de regionale kunnskapssentrene for barn og
unge om å identifisere de beste kartleggingsmodellene til bruk i barnevernets
undersøkelsessaker. Kartleggingsmodellene skal gjøres kjent og tilgjengelige for
bruk i barnevernet.141
Bruk av kartleggingsmaler, som Kvello–malen, er mye debattert. Malen er norsk
og utviklet av utviklingspsykologen Øyvind Kvello og brukt av mange barnevernstjenester. Kritikerne mener malen i for stor grad vektlegger risiko. Kvello-malen
blir derfor knyttet til debatter om barnevernet har utviklet seg til å se barn i risiko
framfor sårbare familier. Informanter til denne rapporten som arbeider i barnevernet har gitt uttrykk for at flere barnevernstjenester tilpasser bruken av malen
ut ifra egne faglige vurderinger, men at særlig usikre eller nye ansatte kan velge å
følge metoden mer instrumentelt.
141 Bufdirs tildelingsbrev 2014: https://www.regjeringen.no/contentassets/e3c03f39789d433a9ade95467740b6ab/tildelingsbrev-til-bufdir-2014.pdf
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Det er etterlyst større faglig debatt om hva slags vitenskapssyn som ligger til
grunn for barnevernets arbeid, og om barnevernet har et bevisst forhold til at
kartleggingsverktøy ikke er nøytrale, men representerer et faglig ståsted. I en
artikkel i Fontene forskning skrev førsteamanuensis Bente Nes Aadnesen:
Hva som blir oppfattet som gyldig kunnskap i barnevernets undersøkelse, hvilken
teori, empiri og metode som blir brukt, er avhengig av hvilket vitenskapelig ståsted
som legges til grunn og hvilken tradisjon en velger å knytte seg til. (...)Kvello (2010)
representerer med sin metode en snever evidensforståelse, der kunnskapen som
ligger til grunn for metoden defineres av forskere. Hans standardiserte kartleggingsmal er utviklet på bakgrunn av forskningsbasert kunnskap om barns utvikling,
risiko- og beskyttelsesfaktorer, og bygger på transaksjonsmodellen om at barns
utvikling foregår i relasjon til andre. Kvello argumenterer i sine foredrag med at
en undersøkelse ved hjelp av hans standardiserte verktøy blir mer målrettet, man
blir trygg på at man har nok informasjon samt en mer korrekt konklusjon. Det
kan stilles spørsmål til dette: Finnes absolutt kunnskap? Finnes en objektiv sannhet?
Svaret på disse spørsmålene vil være avhengig av vitenskapsteoretisk ståsted.142
Faglig skjønn i møte med standardisering
I de faglige debattene i barnevernet utkrystalliserer det seg to kunnskapssyn, som i ren
form er hverandres motpoler. Det ene kunnskapssynet mener det faglig begrunnede
skjønnet er viktig i barnevern og ser praktisk og erfart kunnskap som likeverdig
med teoretisk kunnskap. I det andre kunnskapssynet ses forskningsbasert kunnskap
som overordnet. Det er selvsagt mange nyanser imellom disse to kunnskapssynene.
Forenklet kan en si at innenfor markedsbarnevernet settes evidenstenkningen,
som ofte kalles forskningsbasert kunnskap, aller høyest, mens i samfunnsbarneverntenkningen er erfart praktisk kunnskap likeverdig. Faglig skjønn er da forstått
som en etisk eller moralsk dømmekraft og faglig refleksjon med kollegaer og
eksterne fagmiljøer over praksis, ikke en tilfeldig og individuell faglighet.
I et foredrag på ideelt barnevernsforum i mars 2020, om utvikling av standardiserte forløp med effektmåling i institusjonsbarnevernet, sa Bufdirs direktør for
institusjoner, at vi ikke skal tilbake til «jeg vet selv best–barnevernet». Bufdirs
ledelse gir uttrykk for at alternativet til Bufdirs standardiserte forløpstankegang
med effektmåling underveis i forløpene, er en tilfeldig utøvelse av faglig skjønn.
Dette speiler en utvikling der det faglige skjønnet beskrives som tilfeldig metodebruk.
142 Metoder for barnevernets undersøkelser – på tide med debatt, Fontene forskning 1/2015, Bente
Nes Aadnesen https://fonteneforskning.no/debatt/metoder-for-barnevernets-undersokelser--pa-tide-med-debatt-6.19.346142.68fbf9ad0a
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På den motsatte siden står systemene, som beskrives som nøytrale og basert på
beste faglige metode.
En annen inngang til en definisjon av hva som er «kunnskapsbasert barnevern»,
finner vi hos Aadnesen som skriver:
Sett fra mitt ståsted bør ikke barnevernet bare motta kunnskap, men også bidra
med erfaringer som kan videreutvikle barnevernets praksiser. Slik er en utvidet
forståelse av evidensbasert kunnskap nødvendig i barnevernet. Skal dette kunne
bli en realitet må praksisfeltet delta i utviklingen av et kunnskapsbasert barnevern gjennom kvalitative undersøkelser. Barnevernet arbeider i dag under sterkt
tidspress. Skal barnevernet ha tid til å delta i kvalitative studier må de tilføres
ressurser. Spørsmålet er da om det er vilje til å gi barnevernet ressurser for at dette
skal kunne være gjennomførbart.143

5.4 Samhandling og forebygging
I 2016 skrev Stavanger Aftenblad saken om «Glassjenta» eller «Ida». Fagbladet
Fontene beskrev saken slik:
Glassjenta Ida var omringet av fagfolk. Men ingen hadde oversikt over tvangsbruken
mot henne før journalist Thomas Ergo gjorde jobben. Ergo trodde nesten ikke det
han fant da han gikk gjennom journalene til Glassjenta Ida. Hun var 15 år da hun
kom i kontakt med barnevernet. I løpet av halvannet år brukte barnevernet tvang
mot Ida 87 ganger. 58 ansatte var involvert i tvangsbruken. Hun ble lagt i håndjern
minst 24 ganger. En gang lå hun sju timer i reimer på en ungdomspsykiatrisk avdeling.
Åtte ganger ble hun kjørt til politistasjonen, ofte havnet hun på glattcelle.144
Med bakgrunn i saken leverte fylkesmennene i Hordaland, Rogaland og Troms
en felles tilsynsrapport der de konkluderte:
Tilsynet viser at Ida ikkje har fått ein oppvekst og ei omsorg som er i tråd med
det vårt samfunn har slått fast at barn skal ha. Fleire verksemder har ikkje gitt
tenester i samsvar med lovkrav. Det er fleire og samansette årsaker til dette.145
«Glassjenta – saken» viste de store samhandlingsproblemene som finnes mellom
tjenestene barn i barnevernet skal motta hjelp i fra. At ulike tjenester skal
143 Ibid.
144 Glassjenta har begynt å endre barnevernet, Fontene 10.02.2017, https://fontene.no/nyheter/glassjenta-har-begynt-a-endre-barnevernet-6.47.446519.c5c614ebd3
145 «Dei forsto meg ikkje», Tilsynsrapport 19. september 2016 https://www.fylkesmannen.no/contentassets/21c2006e3f3d45918321c006a5a370e7/dei-forsto-meg-ikkje---tilsynsrapport.pdf
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glassjenta-saken avdekker
svik satt i system
Stortingsrepresentanten Kjersti Toppe
omtalte «Glassjenta- saken» slik i
Stortinget:
«Mange meiner at «Glassjenta»
opplevde systemsvikt i barnevernet.
Eg meiner at ho opplevde svik sett i
system – svik frå barnevernet, frå helse
tenesta, frå politiet og frå tilsynsmyndigheita. For å endra dette trengst ei
heilt anna barnevernreform enn ho
regjeringa har levert. Regjeringa burde
starta heilt enkelt med å skrota produktivitetsfokuset og marknadstankegangen i barnevernet. Å anbodsutsetja barns tryggleik er eit svært dårleg
utgangspunkt dersom målet er barnets
beste.»

samarbeide og samhandle bedre, er et
mål i nær sagt alle offentlige dokument
som angår barnevernet. Å handle
sammen og å samarbeide krever
felles retning og felles målsetting. Det
krever informasjonsutveksling. Når
barnevernstjenesten skal samhandle
med institusjonene, fosterhjemmene
eller tiltaksdrivere om å avgjøre hvilke
hjelp barnet og familien trenger og
gjennomføring av denne hjelpen,
avhenger denne samhandlingen av at
målsettingene er de samme.
Vridningseffekter i bestiller-/utførermodeller og ved stykkprising

Det er et kjent problem, enten det er
i helseforetaksmodellen eller i barnevernet, at finansieringsmodeller med
stykkpris får vridningseffekter som
Kilde: Stortingsmøte 07.06.17, sak nr. 8
ikke er ønsket ut ifra hva demokratiet har bestemt at skal være mål for
tjenesten. Det er politisk enighet om
at forebygging er ønsket for unngå unødvendig inngripende tiltak eller behandlinger.
Det er god folkehelsepolitikk og det er god samfunnsøkonomi. Likevel vris ressurser
bort fra denne delen av virksomheten og over i behandling eller mer inngripende
tiltak.
Forebygging bygger på en helhetlig samfunnsinnsats og skjer over tid. Forebygging
utgjør en kjerne i en samfunnsbarnevern-tankegang. Forebygging er vanskelig å
standardisere, å kvantifisere og å måle. Innsats på et område, for eksempel i helsestasjonene eller i familievernet, kan få konsekvenser i en annen tjeneste, barnevernet. Det er samhandlingen og rett arbeid på hvert sted som blir avgjørende.
Det oppstår en kollisjon når offentlig forvaltningsmål for velferdstjenestene og
markedet eller markedsretting møtes. Forvaltningen blir nødt til å sette det som
kan standardiseres, kvantifiseres og måles først. Sammen med stykkprisfinansiering
er insentivene for målforskyvning åpenbare.
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Det ligger en klar interessekonflikt i myndighetenes mål om at problemer skal
løses i startfasen på lavest mulig nivå og før problemene har vokst seg større, og
at lønnsomheten er størst i den andre enden av tiltakskjeden, når problemene har blitt
store. I forhandlinger om et barn kan lønnsomhetssøkende aktører ha interesse av at
det gripes inn med mer hjelp enn det som er nødvendig for barnet og familien. I verste
fall kan det være direkte skadelig. Problemet omtales inngående i Oslo Economics
konkurranserapport og i Solberg-regjeringens høringsnotat om rammevilkår for
private i barnevernet fra 2020, som er drøftet flere steder tidligere i denne rapporten.
Barna passer ikke alltid kategoriene
Bufetat har differensiert sitt institusjonstilbud og tilbyr institusjonsopphold for
følgende målgrupper: akutt, omsorg for ungdom, omsorg for barn, ungdom med
alvorlige atferdsvansker og ungdom med rusproblemer. Det skilles mellom lav
og høy risiko for videre problemutvikling når det gjelder ungdom med alvorlige
atferdsvansker.
Barneombudet skriver i sin rapport «De tror vi er shitkids» at de kategoriene
barna i dag plasseres i, ikke er tilpasset barna:
Vår metode er i hovedsak basert på dokumentinnsyn og samtaler med ungdom og
ansatte på institusjoner. Vi har valgt å se på alle typer institusjoner og følge barna
gjennom hele barnevernssaken. Dette har gjort at vi har fått se sakene fra flere
sider, og vi har forstått at det egentlig ikke går an å dele disse ungdommenes liv
inn i ulike sakstyper, institusjonstyper eller hjemler. Dette blir likevel gjort, og det
får stor betydning hvilken sakstype ungdommen «hører hjemme» i.146
Barnevernet står i konflikten mellom standardiseringen og situasjonen til barnet
de skal hjelpe. Løsningen barnevernstjenesten kan forsøke å ty til beskrives slik i
Barneombudets rapport:
Ansatte i barneverntjenesten forteller at det er viktig hvordan de beskriver ungdommene, for å få dem til å passe inn i de ulike målgruppene eller for å sikre
dem et tilbud de tenker ungdommene har nytte av. Noen ganger finnes det ikke
en institusjon som kan ta imot ungdommer som er i den målgruppen ungdommen
tilhører. Derimot finnes det en som passer perfekt, men som er beregnet for en annen
målgruppe. Da er det ofte bedre for barnet å bo i tiltaket med «feil paragraf». En
ansatt i barnevernet sier at det er vanskelig å finne tiltak til ungdommer som sliter
med psykiske helseproblemer, og at ingen institusjoner vil ha dem. Når det i tillegg
146 «De tror vi er shitkids», Barneombudet, januar 2020
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er geografiske begrensninger, blir tilbudet veldig snevert. En ansatt i barneverntjenesten sier: «Det er vanskelig å skreddersy et tiltak til en ungdom, så da syr
man heller litt på ungdommen i dokumentene.147
I Fellesorganisasjonen (FO) sitt innspill til ny barnevernslov skriver de:
Vi er bekymret for at lovfesting av målgruppedifferensiering kan føre til unødige
flyttinger og belastninger i barnas liv. Legges det for stor vekt på målgruppedifferensiering kan det begrense tilbudet barn og unge får. Barn kan i perioder
ha uttrykk og utfordringer som ikke harmonerer med kriteriene ved innflytting.
Hvilke konsekvenser vil det få? Det er utfordringer i dag at barn har hatt så godt
utbytte av et opphold at de ikke lenger fyller kriteriene. Mange opplever det problematisk å måtte flytte. Derfor må det undersøkes om differensiering kan føre til at
barn tilpasses barnevernssystemet istedenfor at systemet tilpasser seg barna ved å
utvikle tiltak og praksis som rommer barn i ulike livsfaser.148
Det har vært for lite offentlig debatt om hvorfor barnevernet er oppstykket i disse
kategoriene eller denne målgruppedifferensieringen. Barneombudet og fagorganisasjonen FO beskriver at kategoriene ikke er tilpasset ungdommenes virkelighet.
Dersom barna ikke passer inn i systemene som er laget, er det systemene som må
endres.

147 Ibid.
148 FOs innspill på høring om forslag til ny barnevernslov, 02.07.2019 https://www.regjeringen.no/no/
dokumenter/horing---forslag-til-ny-barnevernslov/id2639982/?uid=8e0882cc-f769-498d-ae86-d6fbaf44a7a1

6
tillitsreform eller tillitsløft

Det ser ut til å være en enighet i fagbevegelsen og de rød-grønne partiene om at
det trengs et oppgjør med NPM i offentlig sektor. Deres alternativ omtales ofte
som en tillitsreform. En slik tillitsreform må også gjelde barnevernet. En tillitsreform
vil forutsette en grunnleggende annerledes måte å tenke offentlig sektor på.
Solberg-regjeringene har et markedsliberalistisk syn på offentlig sektor. Slik er
dette formulert i den første regjeringserklæringen fra Sundvolden i 2013:
Regjeringen mener i utgangspunktet at produksjon av velferdstjenester skiller seg
lite fra andre tjenester. Bruk av konkurranse stimulerer til verdiskaping, bedre
tjenester og effektivisering. Det er derfor helt nødvendig at konkurranse blir et
gjennomgående element i offentlig virksomhet.
Det trengs et annet syn på offentlig sektor, der velferdstjenestene ses på som en
felleskapsinvestering og vurderes samfunnsøkonomisk. Velferdsstatens tjenester
kan ikke vurderes bedriftsøkonomisk, men må ses i et helhetlig og langsiktig samfunnsperspektiv. Beredskap er ikke en utgift, men en investering for samfunnet.
Trygghet, utdanning og velferd i befolkningen, er del av samfunnsberedskapen.
Bak mål- og resultatstyringen og bestiller-/utførermodellene ligger det en antagelse
om at lokal ledelse og ansatte som får større ansvar og faglig handlingsrom, alltid
vil være kostnadsdrivende. Antagelsen er at sentralisert ledelse langt i fra førstelinjen er bedre rustet til å ta avgjørelser. Slik mistro mot fagfolk i førstelinjene
og innbyggerne som mottar tjenestene, kan ikke videreføres i en tillitsmodell. En
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tillitsmodell må erstatte sentralisert mistro med innføring av prinsippet om lokal
stedlig ledelse med myndighet til å styre drift, personalpolitikken og budsjettet,
innenfor tildelte rammer.
Samarbeid mellom tjenester innenfor samme sektor og mellom sektorer, er helt
nødvendig om velferdstjenestene skal være gode. Fakturering mellom offentlig
finansierte og driftede tjenester, innad i samme sektor og mellom sektorer, må
reduseres til et minimum, fordi det i dag hindrer samarbeid og fører til silotenkning.
En overgang fra bestiller-/utførermodeller til mer rammefinansiering og langsiktige avtaler med ideelle virksomheter, kan bare skje ved at kommersielt barnevern
fases ut. Dette skyldes at rammefinansiering og samarbeid forutsetter et tillitsbasert system. Skal dette fungere, må alle involverte være underlagt arkivloven,
offentlighetsloven og forvaltningsloven og de må drive uten mål om profitt til
eiere.

I diagrammet over, «Ledelse på norsk», er individuell medvirkning og kollektiv
medbestemmelse i en samarbeidsmodell, beskrivelsen av en tillitsmodell.149 Dette
utgjør selve kjernen, men det holder ikke å ha de institusjonelle strukturene på
plass. Skal samfunnet få fullt utbytte av en tillitsmodell må makt– og ressursfordelingen i systemene være slik at det som skal samarbeides om og medvirkes til,
149 Eyvind Falkum, https://sosiologen.no/essay/essay/tillit-og-styring-i-arbeidslivet/
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er vesentlig for utfallet og hvordan tjenestene drives. Ansatte og brukere av tjenestene
må få en reell mulighet til å medvirke og å medbestemme. Ellers vil medbestemmelseog medvirkningsapparatet være strukturer tømt for innhold og vitaliteten vil
raskt forsvinne. Det må med andre ord være en reell påvirkningsmulighet som
gjør at ansatte, brukere og ledelse mener det er viktig, nødvendig og givende å
bruke tid på å være en aktiv deltaker. Da kan ikke sentrale systemer og beslutninger
legge for store begrensninger på hver arbeidsplass sitt handlingsrom.
Vi må arbeide oss mot et rasjonale der det som kan avgjøres lokalt, avgjøres lokalt. I
dag skjer for mye motsatt i offentlig sektor. Medbestemmelsen på arbeidsplassen
er nedfelt i hovedavtalene i de ulike tariffområdene, men disse bestemmelsene
følges ikke alltid slik de skal.
Tillitsbasert ledelse og styringsformer kan defineres på ulike måter. Det kan også
tillitsreform eller tillitsløft for offentlig sektor. Det er viktig i et tillitsreformarbeid at
kritikken mot NPM får en tydelig konsekvens. Et sentralt premiss er at kommersialisering og markedsretting ikke kan videreføres. Når fagbevegelse og politikere
som er kritiske til NPM har tatt til orde for en tillitsreform de siste årene, så
virker det, trass i at ingen har kommet med en helhetlig oppskrift, som om de er
enige om noe. På LOs kartellkonferanse på Geilo 2020 sa for eksempel Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre:
Jeg har egentlig bare ett budskap: Vi må bytte ut «New Public Management» med
en styring av offentlig sektor bygget på nærhet til brukerne, respekt for fagfolk og
involvering av de ansatte.
Støres uttalelse om nærhet, respekt og involvering går igjen hos mange som
snakker om tillitsreform. Talen på kartellkonferansen må forplikte. Støre står på
skuldrene til et langvarig arbeid både i fagbevegelsen og på den rød-grønne siden
i politikken. I den rød-grønne regjeringsperioden startet programmet «Saman om
ein betre kommune», som igjen bygde på modellkommune- og kvalitetskommuneprogrammene. De to første programmene var initiert av Fagforbundet (tidl.
Kommuneforbundet), og hadde som sentralt premiss at privatisering ikke var
forenlig med målsettingene i programmet.
«Saman om ein betre kommune» var et nasjonalt trepartssamarbeidsprogram.
Målene var heltidskultur, redusere sykefraværet og øke nærværet, utvikle kommunens kompetanse og sikre god rekruttering og å styrke kommunens omdømme. Programmets målsettinger er uttrykk for et kompromiss. At omdømme fremheves
som en av fire mål, er et uttrykk for det. Dette var så langt en kom på det tidspunktet.
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Visjonene bak var gode og erfaringene fra dette programmet ligger der, dersom
en ny rød-grønn allianse får mulighet igjen til å utvikle en tillitsmodell. En ny
tillitsmodell må innebære en større systemisk endring i styringsstrukturene og
maktforholdene, mellom lokalt og sentralt nivå, og styrke de ansattes innflytelse
i trepartssamarbeidet. Offentlig drift i samarbeid med ideelle i langsiktige kontrakter,
må bli et sentralt premiss.
En ny tillitsreform må bygge på trepartssamarbeidet, skje lokalt og innholdet må
utvikles i demokratiske prosesser. Skal tillitsreformen lykkes må den ha mer drahjelp,
enn tilfellet var sist man forsøkte. Fordi mens tillitsmodellen må skapes lokalt,
ligger ofte rammevilkårene som avgjør handlingsrommet sentralt. Det er vanskelig
å skape gode tillitsmodeller dersom sentral organisering, finansiering og ledelse
virker for det motsatte og får fortsette som før.
I sin tale til LOs kartellkonferanse 2020 fortsatte Støre med å forsvare NPMreformene Arbeiderpartiet var med å innføre på 1990-tallet, men sa at det som
begynte som en ambisjon om «fristilling» hadde blitt til en tvangstrøye i mange
deler av offentlig sektor. Partilederen sa at «å styre etter mål har blitt til en pervers,
detaljert målstyring som ikke tjener noen.» Han fortalte videre om møter med fagfolk
som i sin arbeidshverdag opplevde knappe ressurser og for lite tid, og måling
av produksjon framfor hvordan de hjelper mennesker. Støre sa at det gir høyt
sykefravær, dårligere tjenester og lavere effektivitet.
Støre peker på historiske forhold, der resultatet har blitt et annet enn målet. Det
manglet imidlertid ikke på advarsler mot Stoltenberg 1-regjeringens NPM-prosjekter
og det som kom etter. Mange har også i årevis påpekt svakhetene i bestiller/utførermodellene i offentlig sektor.150 Det nye var at Arbeiderpartiets leder uttrykte dette
så tydelig. En ny tillitsreform vil ha mange tiårs kunnskap å bygge på. Tillitsreformen
starter ikke med blanke ark: Til nå er det den politiske viljen til å endre strukturene
som gir skjeve maktforhold og skjev ressursfordeling det har stått på.
Det bør være et mål for alt arbeid at en fortsetter med det som virker og slutter
med det som ikke virker. Nye metoder og tiltak må utvikles når det oppstår problem
som ikke har vært løst tidligere. Spørsmålet er bare hvordan en kommer frem til
en slik arbeidsmetode.
En tillitsreform som virker kan ikke være en ledelsesreform, eller bare bytte ut
hard maktutøvelse med myk maktutøvelse. Hvis medbestemmelsen skal være reell,
må det forankres i metode, som sikrer den nødvendige dialogen mellom de som
150 Markedsstyring i staten. Utfordringer – og NTLs forslag til tiltak: https://www.ntl.no/Content/130074/cache=20152408145729/NTL-Markedsstyring-2012.pdf
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gjør jobben og administrasjon/ledelse. Det må altså utvikles en operasjonell side.
Trepartssamarbeid mellom ansatte, administrativ og politisk ledelse som metode,
må innrettes slik at samarbeidet ikke reduseres til en ny og mer langsom metode for
å drive budsjettdisiplin, men en metode for å utvikle god faglig kvalitet i tjenestene.
Innbyggere, lokalsamfunn og brukerne av tjenestene sin innflytelse, må styrkes.
I en ny tillitsmodell må man derfor utvikle strukturelle forutsetninger for et firepartssamarbeid, som også sikrer brukerne av tjenestene systematisk medvirkning
og medbestemmelse.

6.1 Tillitsreform i barnevernet
Barnevernet er en av de velferdstjenestene der det kommer tydeligst frem at behovet
for et skifte fra bedriftsøkonomi til samfunnsøkonomi, er overhengende. Barnevernet
må frigjøres fra den sentraliserte konkurranse- og styringsmodellen det i dag er
underlagt. Barnevernlovens formål må oppfylles med en endring i organisering,
finansiering og ledelse. Skal en tillitsmodell realiseres i barnevernet må det gjøres
endringer i rammevilkårene barnevernsansatte har rundt sitt arbeid, og dermed
gi barn og familier mulighet til å medvirke i sin sak. I dag legger systemet klare
begrensninger på hver arbeidsplass sitt handlingsrom, og med det alle involvertes
mulighet til å påvirke prosesser. Tillitsreformer, eller -løft, må ta utgangspunkt i
det lokale og utvikles derifra.
Sentrale forutsetninger for en slik lokal tilnærming i barnevernet er at oppsplittingen
av tjenestene må opphøre og samhandlingen styrkes. Det innebærer at barnevernet
som et forretningsmarked må avvikles. Forutsetningene rundt barnevernets arbeid
må bedres ved en politikk for rettferdig fordeling og reduksjon av sosiale og
økonomiske forskjeller i samfunnet. Fagutviklingen må bli mer praksisnær og
helhetstenkende barnevernsarbeid må få førsteprioritet. Lokalt barnevernsansatte
trenger nok folk på jobb og tid til faglig refleksjon, videreutdanning og kompetansehevende tiltak. Folk med nødvendig kompetanse må ansettes i det offentlige
barnevernet lokalt og ikke leies inn som ekstern konsulentbistand. De som arbeider i
barnevernets førstelinjer må gis større ressurser, tillit, myndighet og faglig handlingsrom.
I arbeidet med denne rapporten har det utkrystallisert seg noen klare anbefalinger
for hva som bør på plass for at en tillitsreform i barnevernet skal kunne lykkes:
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Ledig offentlig kapasitet må bli norm og hjelpetiltakene må bli bredere:
Tillit som kan gjøre kunnskapen fagfolk, barn og familier har, avgjørende i barnevernets arbeid, forutsetter et handlingsrom i førstelinjene. Et slikt handlingsrom
forutsetter igjen at det er ledig kapasitet i hjelpeapparatet. Det må finnes tilbud å
velge imellom, slik at faglige hensyn kan veie tyngst i valg av tiltak. Dersom det
blir besluttet at barnet må flytte ut av hjemmet (omsorgsovertagelse), så må det
lokale barnevernet, i samarbeid med Bufetat, ha alternativer å velge mellom, slik
at barnet flytter dit det kan få best hjelp. (Se også rapportens del 4.4)
Barn og ungdoms medvirkning står stadig høyere på dagsorden i barnevernet
og i lovgivningen. Skal denne medvirkningen være reell, så må det finnes noe
å medvirke til. Mer tillit til førstelinjene må altså innebære at det finnes noe å
bruke tilliten til. Hvis ikke blir det en tillit bare på papiret. Fagfolkene i førstelinjene
må sammen med barn, ungdom og familier stå friere i valg og vurdering av hjelpetiltak. Det må etableres flere offentlige institusjoner med den kompetansen som
barna og ungdommene trenger, og fleksibilitet til å finne tiltak som gagner barnet
uavhengig av spesifiserte kontrakter. Lengden på tiltakene må rette seg etter
barns og familiers behov, ikke økonomiske hensyn. I dag bidrar det til at ikkefaglige hensyn ofte gir for lange eller for korte tiltaksperioder. Dagens markedssystem sikrer ikke nødvendige individuelle tilpasninger.
Kommersialiseringen må avvikles og samarbeid styrkes:
Markedsrettingen må erstattes av en ny faglighet, som bedre sikrer lokalt utviklede
hjelpetiltak der kommuner kan lære av hverandre. (Se også rapportens del 5.)
Både i institusjonene og for hjelpetiltak må det være rom for langsiktige og åpne
samarbeid, og fri utveksling av informasjon. Skillet mellom statlig og kommunalt
barnevern må bli mer sømløst, mer preget av samarbeid og kompetansen må nå
barna der barna er, uavhengig av hvem som besitter den. Hvilken kompetanse
som etterspørres må knyttes til barnets behov. I bestiller-/utførermodellen ligger
det insentiver som kan føre til at mer spesialisert hjelp etterspørres enn nødvendig,
eller omvendt, alt etter hvordan betalingsordningene innrettes. Bestiller-/utførermodellen fremmer fragmentering og silotenkning.
Et eksempel på lokalt barnevernsarbeid som har gitt resultater, er arbeidet med
familieråd i barnevernet på Kongsberg. På Kongsberg fortalte barnevernslederen
at de før de begynte å jobbe på en annen måte, kunne bestille beredskapshjem
med det samme de hørte om ei krise i en familie – for å komme langt fram i
køen. De tenkte lite på å komme i dialog. Barnevernet på Kongsberg har ikke
bare tatt i bruk en ferdig modell, men tenkt på en helt ny måte om hvordan barna

TILLITSREFORM ELLER TILLITSLØFT

|

105

og familiene skal møtes. Akuttplasseringene gikk ned og flere flyttinger av barn
kunne skje i nettverk eller lokalmiljø. Barnevernet i Kongsberg tenker at det er
viktig å innrømme at en ikke alltid har alle svarene og at en kan være usikker på
hvordan barnevernet best kan hjelpe. Det var ikke bare enkelt for ansatte å starte
å arbeide på en ny måte, det er en prosess og for noen kan det være vanskelig å
endre arbeidsmetoder en er trygg på.151
Denne usikkerheten må barnevernet leve med. Det sikrer antagelig også den
beste fagligheten. Et framtidig tillitsbasert barnevernssystem må tilrettelegge for
faglig innovasjon lokalt og åpenhet om metoder, noe dagens markedsbarnevern
hindrer at får virke fullt ut.
Bufdirs rolle i barnevernet må vurderes:
I en tillitsmodell er det statlige barnevernets rolle både som innkjøper og fagutvikler vanskelig (se del 5 i denne rapporten). Løsningen er ikke en form for
foretaksmodell eller ytterligere utskillinger, men en demokratisering av barnevernet der det praksisnære og folkevalgte igjen får både mer ansvar og inngripen
med prosessene. Hvordan dette skal skje er ikke tema i denne rapporten. Det er
imidlertid slik at utviklingen av stadig større spesialistmiljøer i det statlige barnevernet, som det lokale barnevernet skal betale stadig mer for å få tilgang til, er
til hinder for tillit. Til grunn i en tillitsmodell må det ligge at faglige hensyn til
barnets beste er førende prinsipp, ikke konkurranse og økonomiske avveininger.
Selvsagt vil alltid barnevernet, som andre velferdstjenester, ha begrensede økonomiske ressurser og måtte ta økonomiske hensyn. Problemet med dagens system
er at beslutningene altfor ofte ikke er lagt til lavest mulig nivå og at økonomi og
konkurranse blir dominerende.
Førstelinjene må bemannes riktig og nok:
De store ressursene som i dag sentraliseres og transaksjonskostnadene som påløper
for å holde markedsbarnevernet i gang, samt pengene som forsvinner i profitt til
kommersielle eiere, må omdirigeres til riktig og nok bemanning i førstelinjene,
herunder institusjonene.
En tillitsmodell forutsetter at det er tid og rom for faglig refleksjon over og felles
diskusjon om egen praksis. Det er det mindre rom for jo mer presset tjenesten er.
Når fagorganisasjonene over år har varslet om at hver saksbehandler i barnevernet
151 Slik har hun fjernet tvangsbruk i barnevernet, NRK, 4.10.18 https://www.nrk.no/nordland/
slik-unngar-barnevernet-i-kongsberg-a-akuttplassere-barn-1.14203357, Eget besøk hos barnevernet på
Kongsberg.
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har for mange barn de har ansvar for, er det også et varsel om at det ikke er tid
til fagutvikling og faglig refleksjon. Det er også tilbakevendende når en snakker
med dem som arbeider i barnevernet at de mener unge ansatte får veldig stort
ansvar å bære på sine skuldre. Det er høy turnover i barnevernet og et tøft yrke
å stå i. I en tillitsmodell må det vurderes om former for mentorordninger eller
fadderordninger kan bli en regel i barnevernet. I en mentorordning kan erfarne
ansatte ha et særlig ansvar for å samarbeide med dem med mindre erfaring. Slik
kan erfarne barnevernsarbeidere bidra med en trygghet som en med mindre erfaring
kanskje ikke har og nyutdannede kan bidra med ny kunnskap fra utdanningssektoren.
Barnevernet må ha tid til å delta i kvalitative studier dersom mer av fagutviklingen
skal skje lokalt. Det krever at det settes av ressurser til dette. I arbeidet med rapporten
har det også kommet innspill om at det burde være veilednings- og en kontinuerlig
kompetansehevingsplikt for alle som har arbeidsgiveransvar for dem som jobber
med barnevern. Forslaget begrunnes med at ansattes realkompetanse da kan
utnyttes bedre i tjenestene, samtidig som tjenestene ledes faglig godt, og det kan
skapes Y-veier til barnevernfaglige utdanninger.152
Innføre et nærhetsprinsipp: «å være der familiene er»:
Barnevernet må være nært og der familiene er. Som for andre velferdstjenester
må det regnes som forutsetning for god faglighet at barnevernet kjenner lokalsamfunnet det skal arbeide i. Samfunnet vårt har blitt mer komplekst og fattigdom i
barnefamilier er et større problem enn for noen år siden. Den sosiale og sammensatte innsatsen i lokalsamfunnet, der hele landsbyen drar lasset i sammen, fremstår
som viktigere enn noen gang. Barnevernet må være, og er, del av en slik samhandling og et slikt samarbeid. En tillitsmodell må legge til rette for at denne
samhandlingen og dette samarbeidet blir enklere. Det gjelder innad i barnevernet
og mellom barnevernet, andre tjenester og lokalsamfunnet. Det forutsetter mindre
fragmentering og færre organisasjoner, motiver, fakturaer og arbeidsledere med
tilknytting til ulike eiere, enn i dag. Et nærhetsprinsipp kan styrke barn og unges
mulighet til medvirkning. Hovedregelen må bli at hjelpen finnes lokalt når dette
er til det beste for barnet. Når det er behov for spesialisert innsats må slik innsats
lokaliseres slik at barn og ungdom kan få et tilbud i rimelig nærhet til sitt nettverk,
når det er til barnets beste. Det offentlige må bygge opp disse tilbudene selv.
Offentlige tilbud kan sikre fagutvikling og åpenhet over tid. Dette er en stabilitet
som barnevernet trenger.
152 Studiene som tilbys gjennom y-veien er tilrettelagt for personer med yrkesfaglig bakgrunn. Opptak
til studier gjennom Y-veien forutsetter at du har relevant fagbrev, svennebrev eller yrkeskompetanse fra
videregående skole.
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En praksisnær fagutvikling der en lærer av egne og andres erfaringer, kombinert
med kvalitative studier som kan gjøre det enklere å identifisere problemkompleks
fra situasjon til situasjon, kan vise seg hensiktsmessig. En slik praksisnær fagutvikling
kan være like kvalitetsutviklende som importerte programmer forsøkt ut i en
annen kontekst, kvantitative studier og nasjonale standardiserte program. Tette
samarbeid mellom forskningsmiljøene, utdanningsinstitusjonene og lokale
barnevernstjenester, samt fosterhjem og institusjoner, kan legge til rette for en
slik fagutvikling. Det forutsetter at barnevernesansatte gis tid, og at metodikken
åpner for faglig refleksjon rundt kunnskap kommet til i praksis. (Se også rapportens del 5.3)

6.2 Utfordringer som må løses i en tillitsmodell i barnevernet
En tillitsmodell i barnevernet vil måtte bli til på en kronglete vei. Det skyldes
at endringene som må til er store. Målet må derfor være å sikre politisk vilje og
mot til å stå løpet ut. Det vil måtte prøves og feiles underveis. Dette er imidlertid
ikke noe annerledes enn i dagens styringsmodell, der en rekke beslutninger har
ført frem til det markedsbarnevernet vi har i dag, og som har store utfordringer.
Barnevernet trenger en styringsmodell som bedre understøtter det lokale og
arbeidet i førstelinjene. Direktoratet må arbeide slik at viktig kompetanse som i
dag finnes i det statlige barnevernet gjøres tilgjengelig på måter som understøtter
det lokale arbeidet. Avslutningsvis drøftes noen åpenbare utfordringer som må
løses og listen kunne selvsagt vært lengre:
Tillitsmodellen må gi trygghet:
I Bufdirs årsrapport for 2019 oppgir direktoratet at:
Arbeidet med standardiserte forløp og oppfølgingen fra spisskompetansemiljø har
blitt svært godt tatt imot. Bufdir legger opp til å stille tilsvarende krav til private
i løpet av 2020.153
Bufdir oppfatter altså at de som skal arbeide etter standardene er svært positive,
uten at dette utdypes noe videre. Dette må også ses på bakgrunn av at det per i
dag mangler alternativer. Innføring av standardiserte forløp er en form for fagutvikling som hovedsakelig skjer sentralt. Med tillitsreform vil mange mene at
det motsatte skal skje. Formålet med tillitsbasert styring blir da å frigjøre det faglige
potensialet som ligger i barnevernets førstelinjer, for å skape et bedre barnevern. Det
er mange utfordringer for dette arbeidet.
153 Bufdirs årsrapport 2019, s. 67
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Å ha mer eller mindre faste opplegg å forholde seg til og klare nasjonale føringer
kan gi trygghet hos ansatte, kanskje særlig hos de uerfarne og i pressede tjenester.
Det er imidlertid lite som tyder på at dette gir best barnevern for barna. I en tillitsmodell må en diskutere hvordan ansattes trygghet skal løses.
Hvor godt metoder, programmer og modeller fungerer i arbeidshverdagen, kan
delvis også knyttes til årsaken til at de er tatt i bruk. Tas de i bruk med bakgrunn
i lokale initiativ, der ansatte og ledelse har et handlingsrom, kan de være nyttige i
arbeidshverdagen og vurderes opp imot erfaringene i praksis. Innføres metoder,
programmer og modeller, som følge av sentrale beslutninger uten lokal medvirkning,
og uten at det finnes reelle alternativer, er faren større for en instrumentell tilnærming. Det er stor forskjell på om arbeidsmetoder tas i bruk fordi de gir mulighet
for måling og sammenligning, eller om de tas i bruk fordi fagfolkene i førstelinjene har erfart at de fungerer best. Et eksempel på dette ser vi fra skolen der
kartleggingsprøver på klassenivå som et arbeidsverktøy for læreren, er noe annet
enn nasjonale prøver som blir brukt til å sammenligne skoler, kommuner og landsdeler. Når myndighetene og kommersielle interesser tar til orde for indikatorer,
er det også en tilrettelegging for måling, og ikke nødvendigvis noe førstelinjene
finner nyttig i arbeidshverdagen.
Tillitsmodellen må sikre rett bruk av juss, bedre dokumentasjon og vurderinger:
Barnevernet må forbedre arbeidet med dokumentasjon, analyse og vurderinger.
Dette etterlyses i samtlige gjennomganger som er omtalt i denne rapporten.
Barnevernet skal også forholde seg til komplekse juridiske rammer. Faglig skjønn
i barnevernet må ikke forstås som en fagutøvelse der en kan kompromisse med
dette. Barnevernet vil, gitt tjenestens karakter, alltid måtte drive innenfor mange
ytre fastlagte rammer.
Fagutviklingen som er beskrevet kommer også som et svar på svikten i dokumentasjons-, analyse- og vurderingsarbeid i barnevernet. Svikten er alvorlig fordi
det betyr at barn kan få feil hjelp. For eksempel er arbeidet som gjøres i det kommunale
barnevernet grunnlaget for bestillingen til Bufetat når de skal bistå med plasseringer
utenfor hjemmet. For institusjonene er beskrivelsen som følger med barna viktig
for å forstå hva barnet trenger. Dersom viktig informasjon ikke blir videreført,
hindrer det samhandling. Barn og ungdom som har vært i barnevernet skal kunne
finne sin sak i arkivene, korrekt beskrevet. Rettsvesenet skal kunne få et så fullstendig bilde av en sak som mulig. Kvaliteten på dokumentasjons-, analyse og
vurderingsarbeidet er derfor også avgjørende for å ivareta rettsikkerhet og åpenhet
om barnevernets arbeid, for de informasjonen skal være tilgjengelig for.
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Kvaliteten på arbeidet som gjøres lokalt avhenger selvsagt av kompetanse og
ressurser. I en tillitsmodell må det utvikles andre svar på den nevnte svikten,
enn et ensidig fokus på normering og måling. Tillit i barnevernet må ikke forstås
som det motsatte av dokumentasjon. Det avgjørende spørsmålet er hva som skal
dokumenteres, for hvem og av hvilken årsak.
Tillitsmodellen må sikre rett balanse: skal barnevernsarbeideren være generalist
eller spesialist?
Denne rapporten drøfter ikke barnevernsutdanningene. Likevel tas utsagnene til
to barnevernslederne i intervjuer i Fontene med i det følgende, fordi de synliggjør
noen klare dilemmaer i barnevernet.154 Til de som skal ta stilling i debattene rundt
barnevernsutdanningene er det viktig å ha et bevisst forhold til hva slags fagkultur,
og dermed barnevern, utdanningene skal fremme.
Aina Isaksen, barnevernsleder i Tromsø og medlem av en regjeringsoppnevnt
faggruppe som arbeidet med endring av barnevernsutdanningene sa til fagbladet
Fontene 08.04.20:
Å snakke om personlige egenskaper og menneskefag, mener jeg er feil. Vårt oppdrag
er ikke først og fremst å møte mennesker, men å gjøre omfattende barnevernsfaglige
utredninger. Da må du ha teoretisk kunnskap som gjenspeiler et veldig komplekst
fagfelt, som barnevern er.
Utsagnet kom i forbindelse med diskusjonen om barnevernsutdanningene og at
regjeringen vil innføre krav om mastergrad for alle ansatte i kommunalt barnevern.
Barnevernslederen i Tromsø ga uttrykk for at det barnevernet trenger lokalt er
mer analytiske og skriftlige ferdigheter, og solid forvaltningskompetanse.
Isaksens uttalelser kom som svar til barnevernslederen på Kongsberg, Tone Risvoll
Kvernes, som blant annet hadde uttalt:
Dette forslaget er skivebom. I førstelinja i barnevernet trenger vi ikke en veldig
akademisk tilnærming til faget. Det handler om personlige egenskaper, om hvordan
du håndterer situasjonene, og hvordan du bærer med deg disse historiene som
menneske og fagperson. En master redder deg ikke når du går hjem fra jobb og
barna kverner i hodet ditt.
154 Barnevernsleder støtter masterkrav: – Ansatte med master er flinkere til å gjøre komplekse analyser,
Fontene 08.04.2020, https://fontene.no/nyheter/barnevernsleder-stotter-masterkrav--ansatte-med-master-er-flinkere-til-a-gjore-komplekse-analyser-6.47.694493.a360739244
Barnevernsleder ut mot regjeringens krav om mastergrad, Fontene 06.04.2020 https://fontene.no/nyheter/barnevernsleder-ut-mot-regjeringens-krav-om-mastergrad-6.47.693861.9b64d6c382
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Barnevernslederen på Kongsberg sa også:
Jeg er ikke motstander av teori, men du må lære å bruke den i praksis, ellers
har ikke masteren noen hensikt. Barnevern er først og fremst et menneskefag. Jeg
mener det største problemet er at studentene har for lite praksis. Det burde vært
tvungen praksis i førstelinja i barnevernet.
Debatten mellom de to barnevernslederne viser dilemmaer knyttet til teori og
praksis. Barnevernet må ha kunnskap til å håndtere de juridiske rammene barnevernet skal virke innenfor, samtidig skal barnevernet møte unike barn, ungdommer
og familiene deres. Det er også nærliggende å tenke at det ene ikke trenger å utelukke
det andre, altså at barnevernets behov for teoretisk kunnskap er like stort som
behovet for praktisk kunnskap og vice versa. Men hvordan skal det løses?
Over tid har mange barnevernstjenester gått i fra en generalist- til en spesialistmodell. Det innebærer at ansatte kan spesialiseres inn mot å håndtere enkelte
deler av en barnevernssak. For eksempel kan noen ansatte arbeide med undersøkelser, mens andre har ansvaret etter omsorgsplassering. I noen barnevernstjenester
differensieres det også i praksis på «sakstyper». Dersom noen ansatte viser seg
særlig gode på å håndtere risiko, kan mange av de sakene der det ser ut til å være
mange risikofaktorer, rutinemessig gå til dem.
Forsvarerne av en spesialistmodell har ment at dette gir større mulighet for å
sikre profesjonalitet, og en «second-opinion». Ulempen med spesialistmodellene
er at ansatte kan miste muligheten til å utvikle en helhetlig kompetanse og se ting
i sammenheng. Modellen kan også legge unødig stor belastning på enkeltansatte,
dersom de mest kompliserte sakene svært ofte tilfaller de samme. Kritikere har
knyttet omleggingen til spesialistmodell, til mangelen på helhetstenkning i hjelpetiltakene, der betingelser i familiens omgivelser kan vektlegges sterkere. Behovet
for å kunne vektlegge forholdene i omgivelsene, er knyttet til familiene der sosioøkonomiske forhold er avgjørende for foreldrenes omsorgsevne. Samhandlingen
utfordres når tjenestene blir mer fragmenterte og informasjon i overgangene kan
glippe.
I en tillitsmodell er en selvsagt like avhengig av profesjonalitet, som i alle andre
styringsmodeller, men man er enda mer avhengig av at ansatte har oversikt og
kunnskap som gjør deres medvirkning og medbestemmelse relevant. Jo mer
spesialisert en tue er og jo lengre en har sittet på den, jo vanskeligere kan det bli
å medvirke i en tillitsmodell. For fagutvikling og mulighet til faglig refleksjon i et
kollegium er det viktig at mange nok ansatte kjenner hverandres arbeidsoppgaver.
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Å kjenne et bredt spekter av arbeidsoppgaver på arbeidsplassen, kan sette den
enkelte i stand til å gi kollegaer relevant støtte og kritikk. Mange vil mene at
de faglige gevinstene av dette er vel så store, som at ansatte blir spesialister på
snevrere felt.
I en tillitsmodell bør det drøftes om ulike former for ambulering, og hospitering
i de ulike delene av barnevernet kan være en modell å prøve ut. Det bør også
drøftes om det i dag er rett balanse mellom det å være generalister og spesialister
i barnevernet, og hvilken vei denne utviklingen skal ta videre.
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Målene med barnevernreformen i 2004 var:
Å sikre en bedre faglig og økonomisk styring av barnevernet, å sikre likeverdige
tilbud i hele landet til barn og unge som trenger barneverntjenester, å utvikle et
bedre samarbeid og bedre tjenester til kommunene, å sikre en god kvalitet i alle
ledd innen barnevernet, å bidra aktivt til at det skjer en faglig videreutvikling
av tjenestetilbudet til barnevernet, å bidra til bedre samarbeid med tilgrensede
tjenester.
Det er ikke mulig å si at disse målene er nådd. Denne rapporten peker på årsaker
til dette, som finnes i måten barnevernet er organisert, finansiert og ledet på.
Dokumentasjonen av svikten altfor mange barn og ungdom utsettes for i hjelpetiltaksarbeidet, i plasseringer utenfor hjemmet og i ettervernet, er omfattende.
Helsetilsynet konkluderte slik om svikten i ettervernet i 2019:
Som velferdssamfunn kan vi ikke rolig se på at sikkerhetsnettet svikter sårbare
unge på denne måten.
Det kan ikke sies sterkere. Det er en direkte beskjed om at nå kreves handling.
Det er de mest utsatte av de sårbare barna som i dag sviktes mest i barnevernet.
Hjelpetiltakene treffer ikke familiene med de mest sammensatte problemene.
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Fattigdomsutfordringene møtes ikke rett. En samfunnskritisk tilnærming der
samfunnet vil gripe fatt også i de strukturelle utfordringene, er delvis erstattet av
en terapeutisk oppmerksomhet på individ, adferds- og foreldremestring.
Markedsbarnevernet myndighetene har lagt til rette for virker ikke. Fagutvikling
og system henger sammen. Ønsker vi et barnevern med nærhet til barna og familiene,
og forebyggende langsiktige samarbeid i lokalsamfunnet og med andre tjenester, så
må barnevernet endres slik at dette blir mulig. Dagens markedsbarnevern med
marked, konkurranse, standardisering og sentraliserte spesialistmiljøer, er et hinder
for en slik utvikling.
Skal en tillitsreform lykkes, forutsetter det at kommersialiseringen avvikles og
markedsrettingen opphører. Maktforholdene i barnevernet må endres til fordel
for barna, familiene og førstelinjetjenesten.
For skarpe observatører var det kanskje mulig i 2004 å forutsi utviklingen siden,
men for mange var det ikke det. 2004-reformen var imidlertid ideologisk begrunnet.
I dag er systemproblemene så tydelige, at alle som ikke bekjenner seg til den markedsliberalistiske ideologien, må fremme systemkritikk og alternativer til dagens
organisering.
Vi har ikke likeverdige tilbud i hele landet. Samarbeidet har ikke blitt bedre, kanskje
har det blitt verre. Når det gjelder kvaliteten i barnevernet har noe blitt bedre.
Det skulle også bare mangle etter 16 år. Samfunnets syn på barn og ungdom og
deres rettigheter er i stadig endring. Fellesskapet bruker mer ressurser, og barn
og ungdom har sterkere vern enn de hadde på 1990-tallet og før. Likevel er
manglende medvirkning, disiplinering som metode og tvangsbruk, fortsatt betydelige
problemområder.
I en tillitsmodell må det bygges et samfunnsbarnevern, som oppfyller barnevernlovens formålsparagraf. Ressursene må brukes bedre nær barna og familiene. Det
offentlige må selv ta ansvar for tilbudet til barn og ungdom, der helhetstenkning
og samarbeid ligger til grunn. Mål– og resultatstyring, bestiller-/utførerorganisering,
stykkprising og kommersielle aktører, må erstattes av en tillitsmodell, offentlig
drift med langsiktig samarbeidsavtaler med ideelle aktører, og mer bruk av rammefinansiering.
Det meste tyder på at et samfunnsbarnevern ville gitt bedre barnevern for barna,
ungdommene og samfunnet. Det er ingen grunn til vente med å ta bedre vare på
barn og ungdom som trenger en ekstra innsats fra fellesskapet.

vedlegg
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Vedlegg 1: Dagens organisering av barnevernet
Kommunens ansvar
Kommunene er ansvarlig for å utføre de oppgaver etter barnevernloven som
ikke er lagt til et statlig organ. Alle kommuner skal ha en barneverntjeneste som
utfører det daglige og løpende arbeidet. Dette innebærer blant annet en plikt til
å iverksette tiltak når vilkårene i loven er oppfylt. Barneverntjenesten skal foreta
undersøkelser, treffe vedtak etter loven eller forberede saker for behandling i fylkesnemnda. Barneverntjenesten skal videre iverksette tiltak og følge opp barna og
familiene.
Statens ansvar
Statens ansvar for barnevernet er delt mellom Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD), Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat), barnesakkyndig
kommisjon, fylkesmannen og fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker (fylkesnemnda).
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) har det overordnede
ansvaret for barnevernet, jf. barnevernloven § 2-3. BLD har forvaltningsansvaret
for barnevernloven og fører tilsyn med at lov og øvrig regelverk blir riktig anvendt.
Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) består av fem regionale barnevernmyndigheter og et sentralt ledd, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).
Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) gir oppdrag gjennom disponeringsbrev til Bufetats fem regioner og Bufetat senter for administrasjon og utvikling
(BSA). Direktoratet gjennomførte en omorganisering i 2018, som trådte i kraft 1.
september. I den nye organiseringen har direktoratet fire staber under direktøren
og fem divisjoner. Dekningsområde for Bufetats fem regioner og Bufetat senter
for administrasjon og utvikling (BSA):
•
•
•

Region øst: dekker fylkene Akershus, Østfold, Oppland og Hedmark (i tillegg
til Oslo for familievern). Regionkontoret ligger i Lillestrøm.
Region sør: dekker fylkene Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og
Vest-Agder. Regionkontoret ligger i Tønsberg.
Region vest: dekker fylkene Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.
Regionkontoret ligger i Bergen.
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Region Midt-Norge: dekker fylkene Møre og Romsdal og Trøndelag. Regionkontoret ligger i Trondheim.
Region nord: dekker fylkene Nordland, Troms og Finnmark. Regionkontoret
ligger i Alta.

BSA er etatens interne tjenesteleverandør for oppgaver innen regnskap, lønn,
personaladministrasjon, IKT og arkiv/dokumentasjon. BSA har hovedkontor i
Tønsberg.
De regionale barnevernmyndighetene skal bistå barneverntjenesten i kommunene
med plassering av barn utenfor hjemmet, og bistå kommunene med rekruttering og formidling av fosterhjem. Bufetat har også ansvar for at fosterhjemmene
får opplæring og veiledning. Etaten har videre ansvar for etablering og drift
av institusjoner og for godkjenning av private og kommunale institusjoner som
benyttes etter barnevernloven.
Oslo kommune står utenfor den vanlige organiseringen ( jf forskrift om særskilte
bestemmelser på barnevernområdet for Oslo kommune, 24. november 2003). I
Oslo har kommunen ansvar både for de oppgavene som barneverntjenesten har i
andre kommuner og for de oppgavene som statlig regional barnevernmyndighet
har i resten av landet.
Barnesakkyndig kommisjon skal kvalitetssikre alle rapporter avgitt av sakkyndige
i barnevernssaker. Først når en rapport er gjennomgått av kommisjonen, kan
den gi grunnlag for tiltak fra barnevernet.
Fylkesmannen fører tilsyn med barnevernvirksomheten i den enkelte kommune.
Det innebærer at fylkesmannen påser at kommunene utfører oppgavene etter
barnevernloven og sørger for at kommunene får råd og veiledning. Fylkesmannen
fører også tilsyn med barneverninstitusjonene. Fylkesmannen er klageinstans for
enkeltvedtak barneverntjenesten fatter etter barnevernloven.
Statens Helsetilsyn har det overordnede faglige ansvaret for tilsynet som fylkesmannen utøver på barnevernområdet.
Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker er et domstolslignende forvaltningsorgan som har avgjørelsesmyndighet blant annet i omsorgsovertakelsessaker og
i saker som gjelder tvangsinngrep overfor ungdom med alvorlige atferdsvansker.
Det er tolv nemnder i landet. Avgjørelser fattet av fylkesnemnda kan bringes inn
for tingretten.
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Kilde: «De tror vi er shitkids», Barneombudet, januar 2020, side 12.
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Regler om institusjoner i Barnevernloven:
Når kommunal barnevernstjeneste anbefaler at barn bør flyttes utenfor hjemmet, går
saken til fylkesnemdene for beslutning dersom det er snakk om omsorgsovertakelse
(§4-12 i barnevernsloven) eller tvangsplassering i behandlingsinstitusjon (§4-24).
Kommunal barnevernstjeneste forbereder da saken til fylkesnemda.
Barnevernstjenesten kan selv treffe vedtak om frivillige hjelpetiltak i hjemmet
(§4-4 sjette ledd), Akuttplassering i beredskapshjem/institusjon (§4-4, annet
ledd), Frivillig plassering i fosterhjem/omsorgsinstitusjon (§4-26) eller Frivillig
plassering i behandlingsinstitusjon (§4-26).
Når barn flyttes ut av hjemmet sender barnevernstjenesten søknad til Bufetat
som skal finne institusjonsplass eller forsterhjem.
Kilde: «De tror vi er shitkids», Barneombudet, januar 2020, side 14.

Vedlegg 3: Fosterhjem
I det videre deles fosterhjemmene inn etter hvilken målgruppe de er rettet mot,
og hvilken instans fosterforeldrene har sin avtale om godtgjøring og støttetjenester
med (en kommune, Bufetat, eller en privat leverandør). For fosterhjem som statlig
tiltak er det vedtatt endringer med barnevernsreformen, som bl.a. innebærer at
”statlige familiehjem” heretter omtales som ”spesialiserte fosterhjem”, jf. Prop. 73
L (2016-2017) Endringer i barnevernloven (barnevernsreform).
Skillet mellom ordinære og spesialiserte fosterhjem fanger opp skillet etter målgruppe:
Ordinære fosterhjem er alle fosterhjem som ikke er ”spesialiserte”, se under.
Ordinære fosterhjem utgjør det store flertallet av fosterhjem. Alle kommunale
fosterhjem er ”ordinære”, uavhengig av om de er i eller utenfor slekt og nettverk,
og om de er ”forsterkede” med ekstra godtgjøring og støttetjenester eller ikke.
Spesialiserte fosterhjem innføres som tiltak med barnevernsreformen, og vil
erstatte dagens ”familiehjem”, som i dag leveres av Bufetat og private aktører.
Alle de statlige fosterhjemmene skal være spesialiserte. Spesialiserte fosterhjem
skal være et tilbud til barn og unge med store hjelpebehov og behov for mye og
langvarig oppfølging, ofte fra ulike hjelpeinstanser. Fosterforeldrene må ha høy
kompetanse og god tilgang til veiledning og annen støtte, og være permanent
tilgjengelig for fosterbarnet. Spesialiserte fosterhjem er ment som alternativ til
institusjon, slik at målgruppen vil være noe snevrere enn for dagens familiehjem.
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Det er Bufetat som skal avgjøre om kommunen skal tilbys et spesialisert fosterhjem. Bufetat skal også ha ansvaret for opplæringen og oppfølgingen av spesialiserte
fosterhjem, men kommunen skal fortsatt ha ansvaret for oppfølgingen av barnet.
Det går også et skille etter hvem fosterforeldrene har sin oppdrags- eller arbeidsavtale med:
I kommunale fosterhjem inngår fosterforeldrene oppdragsavtale med en kommune
og mottar godtgjøring og støttetjenester fra denne. Kommunen kan kjøpe støttetjenester inn i fosterhjemmene fra private tjenesteytere, men fosterforeldrene har
kun avtale med kommunen. Alle kommunale fosterhjem er som nevnt ordinære.
I statlige fosterhjem ansettes fosterforeldrene av Bufetat og mottar sin godtgjøring
og sine støttetjenester fra dem. Disse fosterforeldrene har lovfestet rett på pensjon.
I private fosterhjem inngår fosterforeldrene oppdragsavtale med en privat leverandør
og mottar godtgjøring og støttetjenester fra den gjennom plasseringen. Leverandøren
inngår i sin tur kjøpsavtale med Bufetat eller en kommune (typisk Bufetat), og
fungerer dermed som et mellomledd mellom fosterforeldrene og det offentlige.
Private fosterhjem er i dag innrettet for barn med store hjelpebehov, tilsvarende
dagens familiehjem, men brukes også overfor barn i målgruppen for ordinære
fosterhjem.
Kilde: Sammendrag av 4.1.1 Hva er et fosterhjem?, s. 45-46, Bfd, Høringsnotat om rammevilkår for private i barnevernet 2020.
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