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Kommunestyret

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret godkjenner at Barneverntjenesten for Kristiansandregionen søker om å delta i
forsøk med ny ansvarsfordeling mellom stat og kommune på barnevernfeltet i tråd med
framlagte søknad.
2. Kommunestyret vedtar «Forskrift om forsøk med økt kommunalt oppgave- og
finansieringsansvar for barnevernet»

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 09.09.2015
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling:
3. Kommunestyret godkjenner at Barneverntjenesten for Kristiansandregionen søker om å delta i
forsøk med ny ansvarsfordeling mellom stat og kommune på barnevernfeltet i tråd med
framlagte søknad.
4. Kommunestyret vedtar «Forskrift om forsøk med økt kommunalt oppgave- og
finansieringsansvar for barnevernet»

Bakgrunn for saken:
Regjeringen ønsker å prøve ut endringer i ansvarsdelingen mellom stat og kommune på
barnevernområdet gjennom forsøk i et mindre antall kommuner. Barne-, likestillings- og
inkluderingsdepartementet (BLD) inviterer landets kommuner til å søke om å delta i forsøk med ny
ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet.

Departementet har utarbeidet en egen forskrift om forsøk med ny ansvarsfordeling i
barnevernet på høring. Forskriften skal regulere avvik fra gjeldende lover og forskrifter om
oppgavefordelingen mellom stat og kommune på barnevernområdet. Kommunen(e) må vedta
denne forskriften for å kunne delta i forsøket.
Dersom et interkommunalt barnevernsamarbeid søker om å delta i forsøket, må forskriften og
søknaden være forankret i alle kommunene som inngår i samarbeidet.
Søknad fra Barneverntjenesten i Kristiansandregionen om å delta følger som vedlegg sammen
med departementets forskrift om forsøk med ny ansvarsfordeling i barnevernet.
Etter rådmannens vurdering vil kommunen få økt handlingsrom og sterkere styring av den
faglige og økonomiske utviklingen av barneverntjenesten ved overføring av oppgaver fra
statlig til kommunalt barnevern. Rådmannen anbefaler derfor at Søgne som en av kommunene
som inngår i Barneverntjenesten for Kristiansandregionen søker om å bli forsøkskommune for
ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet.
Hovedformålet med ny oppgave- og ansvarsfordeling er et bedre barnevern hvor flere barn får rett hjelp
til rett tid. I forsøket vil kommunene bli gitt et økt ansvar for oppgaver og tiltak på barnevernområdet,
samt økt finansieringsansvar for tiltakene.

Kommunestyrene i Søgne, Songdalen og Birkenes og bystyrene i Lillesand og Kristiansand har
vedtatt å etablere felles interkommunalt barneverntjeneste, Barneverntjenesten for
Kristiansandsregionen, fra 1.1.2016, med Kristiansand kommune som vertskommune.
Kommune-/bystyrene i de respektive kommunene vedtok i juni 2015 samarbeidsavtalen
mellom kommunene. Det framgår av samarbeidsavtalens punkt 3 at Barneverntjenesten for
Kristiansandsregionen har som ambisjon å bli forsøkskommune i endret oppgave og
ansvarsfordeling mellom stat og kommune på barnevernfeltet.
Vilkår for å søke
1. Det må utarbeides en søknad fra kommuner som ønsker å delta i forsøk med ny
ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet. Søknaden må inneholde:






Beskrivelse av hvordan kommunen ser for seg å ivareta det økte ansvaret som
skisseres i denne kunngjøringen. Kommunen må beskrive hvordan den vil organisere
seg administrativt for å ivareta økt ansvar. Dette gjelder for eksempel organisering av
arbeidet knyttet til rekruttering, veiledning og opplæring av fosterforeldre.
En kort beskrivelse av hvordan barns medvirkning ivaretas i behandlingen av saker.
En beskrivelse av kommunens forebyggende og tverretatlige arbeid på
barnevernområdet
Redegjøre for et opplegg for egenevaluering av forsøket.

Søknaden må forankres politisk i kommunestyret.
Søknad fra Barneverntjenesten for Kristiansandregionen følger som vedlegg.

2. Departementet har utarbeidet en egen forskrift om forsøk med ny ansvarsfordeling i
barnevernet på høring. Forskriften skal regulere avvik fra gjeldende lover og forskrifter om
oppgavefordelingen mellom stat og kommune på barnevernområdet, jf. forsøksloven, § 5.
Kommuner må vedta forskriften om forsøk med økt oppgave- og finansieringsansvar for
barnevernet for å kunne delta i forsøket, jf. forsøksloven § 5 andre ledd.

Forskriften må vedtas av kommunestyret i kommuner som ønsker å delta i forsøket.
Departementets forskrift om forsøk følger som vedlegg.
3. Dersom et interkommunalt barnevernsamarbeid søker om å delta i forsøket, må forskriften
og søknaden være forankret i alle kommunene som inngår i samarbeidet.

Det forutsettes derfor at alle kommunene som inngår i Barneverntjenesten for
Kristiansandregionen godkjenner søknaden og vedtar forskriften som gjelder for
forsøket.
Framdrift / Tidsfrister
BLD har fastsatt følgende framdriftsplan / tidsfrister:
Aktivitet
(Administrativ) søknadsfrist til BLD

Tidsfrist
Første september 2015

Vedtak fra kommunestyrene som kan
ettersendes



Godkjent søknad
Vedtatt forskrift

Innen 1. oktober 2015

Planlagt oppstart av forsøket

Første april 2016

Forsøkets varighet

Fire år, eller til lovendringer om
endrede ansvarsforhold mellom stat
og kommune på barnevernområdet
settes i kraft i alle landets kommuner.

Vurderingskriterier
Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet har besluttet at forsøkene gjennomføres i et
mindre antall av landets kommuner, hvorav minst en stor (over 100 000 innbyggere) og en
mindre stor (15 -20 000 innbyggere) kommune. For å kunne søke om forsøk må kommunen
minimum ha en befolkning på 15 000 innbyggere. Ved behandling av søknader om deltakelse i
forsøk vil det legges vekt på følgende vurderingskriterier for utvalg av forsøkskommuner:
1. Kommunen har god måloppnåelse med hensyn til sentrale krav i barnevernloven (for
eksempel fristoversittelser ved gjennomføring av undersøkelser, kravene til tiltaksplan
ved hjelpetiltak, jf. bvl. § 4-5, krav til omsorgsplan, jf. bvl. § 4-15, tilsyn med barn som
er plassert i fosterhjem, jf. bvl. § 6-3, ivaretakelse av barns medvirkning, jf. bvl. § 6-3).
2. Kommunen har god bemanning i barneverntjenesten, sett i forhold til antall meldinger,
undersøkelser og barn med tiltak
3. Kommunens netto driftsutgifter til barnevern, per barn i barnevernet

4. Kommunen kan dokumentere at de driver et godt forebyggende og tverretatlig arbeid
5. Kommunen gir en god beskrivelse av hvordan de vil organisere forsøket
6. En helhetsvurdering der både kommunenes kompetanse, kapasitet, tverretatlige
arbeid, størrelse, sammensetning samt kostnadsvurdering vektlegges.

Kommunene som søker vil bli vurdert ut ifra hvordan de samlet sett forholder seg til kriteriene
1 - 5. Det sjette kriteriet innebærer at det vil bli foretatt en helhetsvurdering av hvordan
sammensetningen av forsøkskommuner vil påvirke bl.a. det nasjonale tilbudet til Bufetat.
Økonomisk forutsetninger
Departementet legger følgende økonomisk forutsetninger til grunn:
Forsøkskommunene kompenseres for økt oppgave- og finansieringsansvar gjennom en
økning i rammetilskuddet. Denne økningen beregnes med utgangspunkt i hvor mye
Bufetat i dag bruker på de oppgavene som overføres til kommunene under forsøket. I
2015 utgjør dette 4 - 4,5 mrd. kroner. Kommuner som deltar i forsøk vil få overført en
andel av dette beløpet. Andelen beregnes ut fra kostnadsnøkkelen for barnevern, som
består av antall innbyggere 0–15 år med enslig forsørger, antall innbyggere 0–22 år,
og andel fattige.
Forsøkskommunene vil altså ikke bli kompensert ut i fra hvilke kostnader de har hatt til
barnevern i foregående år. Kommunene vil imidlertid få en ekstra kompensasjon,
utover beløpet som tilsvarer Bufetats utgifter. Denne kompensasjonen gis for at
kommunene skal kunne bygge opp nødvendig administrasjon og kompetanse i
forbindelse med forsøket og evalueringen av dette. Utover dette vil kommunene få
særskilte midler til oppbygging av tiltak som kan forebygge at barn må plasseres
utenfor hjemmet og kompetanseheving knyttet til dette.
Departementet vil kunne gi mer konkret informasjon om overføringene til den enkelte
kommune, når forsøkskommunene er valgt ut og statsbudsjettet for 2016 er vedtatt av
Stortinget.
Det vil derfor ikke være mulig å beregne de økonomiske konsekvensene (hverken merinntekter
eller merutgifter) for forsøkskommunene på nåværende tidspunkt.
Forsøkskommunene vil kunne fortsette å kjøpe tjenester fra Bufetat til en pris som dekker
Bufetats kostnader fullt ut. Departementet har utarbeidet en oversikt over Bufetats kostnader
for de enkelte tiltakene i invitasjonen til kommunene om å søke å bli forsøkskommune.
De økonomiske konsekvensene for forsøkskommunene vil langt på vei avhenge av hvordan
den enkelte forsøkskommunen klarer å innrette driften, og utvikle den kommunale
barneverntjenesten under nye rammevilkår. Faglig og økonomisk merverdi forutsetter at
forsøkskommunene utvikler tverrfaglige og tverrsektorielle forebyggende strategier, bygger
opp egne barnevern tiltak, og utvikler samarbeid med lokale private eller ideelle aktører og
personer.
Invitasjonen til å søke om forsøksstatus, med nærmere beskrivelse av vilkår kan lastes ned fra
BLD sin nettside:
https://www.regjeringen.no/contentassets/fa9f490b8d9c4105b2bd31a080dcaead/060515oppdatert-kunngjoringstekst-for-forsok-med-ny-ansvarsfordeling-i-barnevernet-2.pdf
Rådmannens anbefaling

Rådmannen anbefaler at kommunene som inngår i Barneverntjenesten for
Kristiansandregionen søker om å bli forsøkskommune for ny ansvarsdeling mellom stat og
kommune på barnevernområdet. Økt kommunalt ansvar på barnevernfeltet, vil etter
rådmannens vurdering ytterligere legge til rette for bedre tjenester for utsatte barn, unge og
deres familier.
Etter rådmannens vurdering vil økt kommunalt ansvar for barneverntjenesten bidra til å
redusere samhandlingsutfordringer og transaksjonskostnader mellom kommunalt og statlig
barnevern. Kommunen vil få økt handlingsrom og sterkere styring av både faglig og
økonomisk utvikling av tjenesten.
Vedlegg
1 Søknad om forsøkskommune for ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på
barnevernfeltet
2 Forskrift om forsøk med økt kommunalt oppgave og finansieringsansvar for
Barnevernet

Søknad om forsøkskommune for ny
ansvarsdeling mellom stat og kommune
pa barnevernfeltet.

Barneverntjenesten for
Kristiansandsregionen(BFK)
Kristiansand kommune, Songdalen kommune, Søgne kommune,
Lillesand kommune, Birkenes kommune

Innledning
Barneverntjenesten for Kristiansandsregionen (BFK) søker om å delta i «Forsøk med ny
ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet». BFK etableres 1.1.2016
som en interkommunal barneverntjeneste for kommunene Søgne, Songdalen, Kristiansand,
Lillesand og Birkenes med Kristiansand kommune som vertskommune. BFK ønsker i tråd
med departementets utlysning, og vedtatte forskrift, å overta alle oppgaver som vedrører
rekruttering, opplæring, og veiledning av fosterhjem. Dette innbefatter også ansvaret for
beredskapshjem og statlige fosterhjem, sentre for barn og foreldre, omsorgsinstitusjoner
samt statlige hjelpetiltak.
Det framgår av utlysningen at ansvaret for behandlingsinstitusjoner og akuttplasseringer (rus
og atferd) hjemlet i barnevernlovens §§ 4-24, 4-25 og 4-26, fortsatt skal ligge til Bufetat. Det
søkes derfor ikke om å overta ansvaret for disse tiltakene.
BFK vil etter vår vurdering kunne tilføre forsøket erfaringer fra en stor interkommunal
barneverntjeneste med en samlet befolkning på 120.392 personer per 1.1.2015.

Bakgrunn
Kristiansand kommune har over tid ønsket å overta større deler av Bufetats oppgaver på
barnevernsfeltet. Oppvekststyret fattet den 14.oktober 2014 et enstemmig vedtak, hvor de ga
sin tilslutning til at Kristiansand kommune skulle søke å bli forsøkskommune på
barnevernfeltet. Søknad om dette ble oversendt Barne-, likestillings- og
inkluderingsdepartementet i oktober 2014. Oppvekststyret er hovedutvalg for
oppvekstsektoren og har den løpende politiske ledelse og kontroll med barnevern,
helsestasjons- og skolehelsetjeneste, bosetting av enslige mindreårige flyktninger,
barnehage og undervisning som kommunen har ansvar for.
På bakgrunn av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet utlysning av forsøk med
ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet 21. mai 2015, fattet
Oppvekststyret på nytt et enstemmig vedtak 9. juni, hvor de ba administrasjonen fremme en
søknad om å delta i forsøksordning med ny ansvarsfordeling mellom stat og kommune på
barnevernsområdet til oppvekststyrets møte i august 2015.
Kommunestyrene i Søgne, Songdalen og Birkenes og bystyrene i Lillesand og Kristiansand
har vedtatt å etablere felles interkommunalt barneverntjeneste, BFK (Barneverntjenesten for
Kristiansandsregionen) fra 1.1.2016, med Kristiansand kommune som vertskommune.
Kommune-/bystyrene i de respektive kommunene vedtok i juni 2015 avtalen som regulerer
samarbeidet om barneverntjenester (se vedlegg).
Formålet med sammenslåingen (jf. samarbeidsavtalens pkt. 3), er bl.a. å sikre like tjenester
til barn og deres familier, et mer robust barnevern med økt fokus på forebygging og
hjemmebaserte tiltak. Sammenslåingen betyr utvidede muligheter i forbindelse med
overtagelse av statlige oppgaver. I samme punktet i samarbeidsavtalen er det gitt eksplisitt
uttrykk for en felles ambisjon om å bli forsøkskommune.

Barneverntjenesten for Kristiansandsregionen - organisering
Barneverntjenesten for Kristiansandregionen vil ha omtrent 130 ansatte. Den blir dermed en
av landets største tjenester.

Organisering av Barneverntjenesten for Kristiansandsregionen er vist i figuren nedenfor:

Hovedtrekkene i organisasjonsmodellen:









Modellen har to formelle ledernivåer med 9 avdelinger direkte underlagt barnevernleder
Hver avdeling ledes av en avdelingsleder
Det opprettes en nestlederfunksjon direkte underlagt barnevernleder. Primæroppgavene
til nestleder er, i tillegg til å være stedfortreder for barnevernleder, å koordinere
aktivitetene i de 5 «desentraliserte lokasjonene» Songdalen/Søgne, Kristiansand Vest,
Kristiansand Sentrum, Kristiansand Øst og Lillesand/Birkenes. Dette for å sikre en mest
mulig lik tjeneste.
Det desentraliserte barnevernets oppgaver skal være forebyggende virksomhet,
tverrfaglig samarbeid, undersøkelse og tiltak.
Avdeling for ungdom 16-23år skal ha oppgaver i forhold til kriminalitetsforebygging,
oppfølging av ungdom på institusjon og bosetting av enslige mindreårige flyktninger.
Mottak og avklaring av meldinger, felles barnevernvakt, oppfølging og tilsyn med
fosterbarn og fosterhjem vil være organisert og lokalisert sentralt og dekke alle
medlemskommunene.
Tiltaksavdeling bygges ytterligere ut med flere ansatte. Avdelingen bidrar med «tyngre»
endrings- og hjelpetiltak.

Barneverntjenesten i Kristiansand drifter barnevernvakt for Vennesla, Iveland, Evje, Grimstad
og kommunene i Barnevern Sør (Mandal, Marnardal, Åseral og Lindesnes) i tillegg til
medlemskommunene i BFK. Barneverntjenesten i Kristiansand har ansvar for drift av den
nasjonale alarmtelefonen 116 111.
Søknaden er i det videre organisert i tråd med departementets krav til søknaden, jf.
kunngjøringens pkt. 5.

1. Organisering av statlige oppgaver innenfor Barnevernet i
Kristiansandsregionen
De statlige oppgavene som skal overtas vil i hovedsak fordeles på de sentraliserte
funksjonene innenfor organiseringen av det interkommunale barnevernet (se grønne felter i
organisasjonskartet). De statlige oppgavene hører hjemme her siden de krever en særlig
spesialisert kompetanse i forhold til tilnærming, metodikk eller tiltaksbruk. Sentraliserte
tjenester kjennetegnes av spisskompetanse, spesialiserte tjenester og sterke fagmiljøer.
Barneverntjenesten har blant annet nylig ansatt egen psykolog og andre erfarne
fagpersoner. Nedenfor følger en beskrivelse for hvordan de ulike statlige funksjonene vil
ivaretas av Barneverntjenesten i Kristiansandsregionen.
Hjemmebaserte tiltak
 Det er opprettet en egen tiltaksavdeling i Kristiansand kommune med formål å
forebygge plassering utenfor hjemmet. Tiltaksavdelingen er en støttefunksjon for
andre avdelinger og har ikke saksansvar. Tiltaksavdelingen innehar høy kompetanse
og er tverrfaglig sammensatt. Arbeidsmåten innebærer å systematisere og analysere
informasjon i saker og jobbe målrettet og intensivt med endringsarbeid og sørge for
hyppige evalueringer.
 Spesialisert kompetanse på sped- og småbarn – Kristiansand kommune har over
flere år satset på kompetanseheving på de aller minste barna og tidlig intervensjon.
Blant annet innehar kommunen kompetanse på avanserte kartleggingsmetodikk av
samspill og tilknytningsstil og veiledningskompetanse.
 Kristiansand barneverntjeneste har i dag et samarbeid med Blå Kors, Barnas Stasjon.
Barnas stasjon er et frivillig tiltak der foreldre med barn får hjelp, bistand, støtte og
muligheter til oppfølgning fra ansatte og frivillige. Det er også en begrenset mulighet
for bolig med oppfølging. Dette samarbeidet kan videreutvikles til et foreldre- barn
senter forutsatt en styrking av faglig kompetent personell i Barnas stasjon og tett
oppfølging fra kommunens barneverntjeneste.
 Barneverntjenesten har også over flere år hatt gode samarbeidsrutiner med bl. annet
SSHF (ABUP og ARA), Familiesenter, Familievernkontor, NAV og Ungdomstjenesten
for å bidra sammen når familier som har behov for ulike hjelpetjenester.
Fosterhjem
 Sammenslåingen av kommunene og en sentralisert fosterhjemtjeneste gir økte
muligheter i forbindelse med overtagelsen av statlige oppgaver. Samlet vil
kommunene ha tilstrekkelig kapasitet til å drive rekruttering, opplæring og oppfølging
av fosterhjem.
 Kommunene ønsker å overta ansvaret for statlige fosterhjem, herunder
beredskapshjem og «4-27 fosterhjem», samt å utvikle nye former for hjelpetiltak når
barn/ungdom av ulike grunner må plasseres utenfor hjemmet. Det vil være aktuelt å
drøfte overtakelsen av statlige fosterhjem og beredskapshjem som Bufetat allerede









har avtaler med. Det forutsettes imidlertid at disse er lokalisert i kommunene som
inngår i sammenslåingen. Alternativt kan det være aktuelt å inngå avtale med nye
særskilt egnede familier om disse oppgavene.
Rekruttering er en utfordring som er tenkt løst gjennom bl.a. større bruk av nettverksog familieplasseringer. Barneverntjenesten har latt seg inspirere av Horten modellen,
Arbeidet med å styrke innsatsen ved bruk av familierådslag og nettverksmøte vi få økt
fokus.
Det er tenkt at kommunene vil tilby bl.a. egne kurs. Det vil bli utviklet et lokalbasert
program for opplæring og godkjenning av fosterhjem i samarbeid med andre lokale
aktører. Vi ønsker bl.a. å trekke på elementer fra Traumebevisst barnevern etter
modell fra RVTS Sør, kunnskap som utvikles i ‘Mitt liv’ – prosjektet i samarbeid med
Forandringsfabrikken, erfaringer fra «Akuttprosjektet», sped- og småbarnsteamet i
barneverntjenesten og samarbeid med Avdeling for barn og unges psykiske helse
(ABUP) ved Sørlandet sykehus HF (SSHF). I hvilken avdeling denne opplæringen
skal legges til er ikke avklart, men undervisning og opplæring er generelt lagt til
fagstab.
Barneverntjenesten har kompetanse innenfor Circle of Security (COS), PMTO, MST,
Marte Meo og særskilt kompetanse på spe- og småbarn etter utdanning på RBUP.
Kristiansand kommune har over tid etablert et nært samarbeid med Abup ved SSHF
på en rekke områder. Samlet sett mener vi å ha kompetanse som kan ligger til grunn
for en ytterligere styrkning av fosterhjemsoppfølgingen.
Kristiansand barneverntjeneste har i dag en avtale der tilsyn med fosterhjem
beliggende i Kristiansand kommune føres av ansatt i Vennesla kommune, mens
tilsynet for fosterhjem beliggende i Vennesla føres av en ansatt i Kristiansand
kommune. Dette samarbeidet forutsettes videreført og styrket.

Omsorgsplasseringer i institusjon/bofellesskap
 Kristiansand kommune planlegger å bygge institusjon/bofellesskap for ungdom, jfr.
lov om bvt. § 4-4. Det er sannsynlig at det inngås en bistandsavtale i deler av
forsøksperiode frem til denne er ferdigstilt.
 Det tenkes å utvikle ulike former for bofellesskap for ungdom, jf. bvl. § 4-4, med tett
oppfølging fra barneverntjenesten. Slike tiltak kan etableres i samarbeid med private
frivillige organisasjoner. Stiftelsen GRIP i Songdalen kommune er et eksempel på et
slikt samarbeid som kan videreutvikles.
 Barneverntjenesten benytter i dag plasser i et bofellesskap - Eventyrveien 40 som
drives av helse/sosialsektoren i Kristiansand kommune
Beredskapshjem / akuttplasseringer
 Det vil være aktuelt å drøfte overtakelsen av beredskapshjem som Bufetat allerede
har avtaler med. Det forutsettes imidlertid at disse er lokalisert i kommunene som
inngår i sammenslåingen. Alternativt kan det være aktuelt å inngå avtale med nye
særskilt egnede familier om disse oppgavene.
 Som kjent for departementet har Kristiansand kommune har et eget forsøksprosjekt –
«Felles akutt tjeneste» - i samarbeid med Avdeling for barn- og unges psykiske helse
ved SSHF og Bufetat Region sør. Prosjektet evalueres av SINTEF helse.
Evalueringen vil være ferdig høsten 2016. Erfaringene så langt tilsier at
samarbeidsordningen bør fortsette og utvides til å gjelde for alle
medlemskommunene i BFK. Samarbeidet bør også ta sikte på å utvikle nye
alternative tiltak i akutte situasjoner.

Behandlingsinstitusjon / akuttplassering (rus og atferd)
 Det framgår av utlysningen at ansvaret for behandlingsinstitusjoner og
akuttplasseringer (rus og atferd) hjemlet i barnevernlovens §§ 4-24, 4-25 og 4-26,
fortsatt skal ligge til Bufetat. BFK vil imidlertid videreføre et eget
ungdomsteam/oppfølgingsteam med særskilt ansvar for å følge opp ungdom i slike
behandlingsinstitusjoner. Det vises imidlertid til punktet over om «Felles akutt
tjeneste», som også vil kunne omfatte akutte situasjoner hos ungdom med rus og
atferds utfordringer.

2. Ivaretagelsen av barns medvirkning i behandlingen av saker
Deltakelse i «Mitt liv prosjektet» har bidratt til økt bevissthet om betydningen av barns
medvirkning, og til nye rutiner i saksbehandlingen. Barneverntjenesten har innført rutiner for
å sikre barns medvirkning i alle faser av en barnevernssak. Det er krav til at det samtales
med barn både i undersøkelsesfasen og underveid i oppfølgingen av barneverntiltakene.
Rapportering på dette inngår i barneverntjenestens internkontrollsystem.
Barneverntjenesten deltar i ‘Mitt Liv’ – prosjektet i samarbeid med Forandringsfabrikken.
Tjenesten er gjennom dette i ferd med å tilegne svært viktig erfaringskunnskap og nye
strategier for framtidens barnevernsarbeid. Brukerperspektivet er revitalisert og gjort sterkere
og mer relevant etter møtet og samarbeidet med «Barnevernsproffene».
I denne forbindelse har Kristiansand barneverntjeneste etablert kontakt med seks
barnevernsproffer i egen kommune. Dette stimulerer til nytenkning og bidrar til å endre
etablert praksis slik at barnets medvirkning styrkes på mange ulike måter.

3. Kristiansandsregionens forebyggende og tverretatlige arbeid på
barnevernområdet
Kjernen i all forebygging er å kjenne til risikoindikatorer og beskyttende faktorer og sette inn
innsatsen tidlig før problemene utvikler seg. Kristiansand kommune ønsker å være
kommunen for «barn og unge». Dette innebærer en at barn og unges oppvekstsvilkår skal
gjenspeiles og prioriteres i kommunal planlegging og tjenesteyting. Å inkludere de statlige
virkemidlene i barnevernarbeidet vil være en styrke for barn og unge og bidra til å løfte en
sårbar gruppe. Kristiansand kommunen iverksetter en omfattende tverrfaglig satsing i 2015
på de mest utsatte barnefamiliene, Nye mønstre – Trygg oppvekst. Satsingen vi skje i
samarbeid mellom bl.a. NAV, rustjenesten, psykisk helsetjeneste og barneverntjenesten og
ha særskilt fokus på å bekjempe barnefattigdom.
Forebygging kan gjerne deles inn i 3 ulike nivåer – et universelt nivå, der tiltak rettes mot
hele befolkningen. Eksempelvis er opplysningsarbeid ut i skolene om tema som vold i nære
relasjoner. Et annet nivå er det selektive nivået, der tiltak rettes mot deler av befolkningen
som er forbundet med kjente risikofaktorer. Eksempelvis er Kristiansand barneverntjenestes
samarbeid med Somalisk Forening der fokuset har vært på informasjonsarbeid om hvordan
barneverntjenesten arbeider og undervisning om vold i nære relasjoner, eller der barnevernet
veileder fagpersoner på Familiens hus som arbeider med barn i kjente risikogrupper. Det
siste nivået er et indikert nivå, der tiltak rettes mot individer i høyrisiko eller har klare tegn på
begynnende problemer. Eksempelvis er barneverntjenestens hjemmebaserte tiltak der

fokuset er å fremme en sunn utvikling for barn og forbygge plassering utenfor hjemmet
gjennom veiledning av familie.
Nedenfor beskrives barneverntjenestens satsning i forbindelse med forebyggende arbeid:
Samarbeid med kommunale helsetjenester
 Likt andre kommuner i landet er det økende grad av meldinger til barnevernet i
kommunene i BKR. Tidlig innsats er derfor gitt prioritet bl.a. gjennom at barnevernet
lokaliseres og samarbeider på arenaene der barna og familiene er, det være seg
helsestasjoner, skoler og barnehager.
 Barneverntjenesten i Kristiansandregionen vil være organisert som en del av
oppvekstsektoren i Kristiansand kommune sammen med barnehager, skoler og
helsetjenester for barn og unge.
 I Kristiansand kommune er helsetjenestene til barn, unge og familier lokalisert i
Familiens Hus i tre bydeler (tilsvarer distrikt Øst, Sentrum og Vest i den viste
organisasjonsmodellen). Disse omfatter jordmortjeneste, helsestasjon og
skolehelsetjeneste, Familiesenter og barne-fysioterapi. Det er ansatt psykolog(er) i
Familiens hus. Fra 2016 vil store deler av barneverntjenesten være lokalisert i
Familiens hus sammen med helsetjenestene for barn og unge. Det samme gjelder for
Lillesand/Birkenes som er lokalisert i Helsehuset i Lillesand. Helseforetakets avdeling
for barn og unges psykiske helse (ABUP) samt PP tjenesten er også representert på
ulike måter i Familiens hus.
 Fokuset er å koble på ulike tjenester tidlig for barn og deres familier. For eksempel er
det ukentlige møter der skoler og barnehager kan drøfte med fagpersoner der det er
uro knyttet til barn. Tilstede på disse møtene er representanter fra ABUP, PPT,
Barnevern og øvrig kommunal helsetjeneste. Tverretatlige team benyttes i
Songdalen/Søgne og Lillesand/Birkenes.
 Det jobbes med å styrke samarbeidet mellom helsestasjon og barnevernet. Blant
annet er det et økende fokus på tilknytning og samspill mellom foreldre og barn. Det
er satt i gang kompetanseheving både i barnevernet og helsestasjon – målet er å
kunne gi familier hjelp på et tidligere tidspunkt og sile spesielt vanskelige saker til
barnevernet.
Fokus på de yngste og samarbeid med spesialisthelsetjenesten
 Akuttprosjektet er et samarbeid mellom barneverntjenesten i Kristiansand
barneverntjeneste, Abup og Bufetat for å utvikle nye rutiner og samhandlingsmåter i
akuttfasen av en barnevernssak. Prosjektet evalueres av SINTEF helse.
 Barneverntjenesten har over tid prioritert innsatsen på spe- og småbarn og har rundt
10 ansatte med omfattende videreutdanning i spe- og småbarns psykiske helse. Det
er utviklet et godt samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og barnevernet – særlig
for de minste barna. Spesialisthelsetjenesten veileder blant annet når sped- og
småbarn skal plasseres i fosterhjem.
 Barnevernsansatte som jobber med de minste barna drøfter saker og mottar
veiledning fra spesialisthelsetjenesten.
Samle tjenester for ungdom
 Det er etablert et godt samarbeid med politi, familievernkontor og
spesialisthelsetjenesten
 Barneverntjenestens har i flere år hatt et eget kriminalitetsforebyggende team som
samarbeider tett med politi, skoler og andre. Teamet har kompetanse som er svært
viktig for ungdomsgruppa, som Sinnemestring og Hasjavvenning,




bekymringssamtaler og ungdomskontakt. Kriminalitetsforebyggende team er
kommuneovergripende og utfører også oppgaver for de øvrige kommunene i
Knutepunkt Sørlandet.
I organisasjonsmodellen for den interkommunale barneverntjenesten er enslige
mindreårige (EM) organisert under ungdomsavdelingen.
Barneverntjenesten har over flere år arbeidet på tvers av tjenestene som arbeider
med ungdom. Det er utarbeidet samarbeidsavtale mellom NAV-ungdom,
Ungdomstjenesten i helse/sosialsektoren, helsesøster og barneverntjenesten. Det er
ukentlige møter som skal bidra til koordinert innsats, slik at ungdom ikke «faller
mellom stoler». Videre koordineres arbeidet ved overganger mellom ulike tjenester på
disse ukentlige møtene.

Jobbe særskilt med minoritetsgrupper
 Kristiansand kommune har utviklet et nært samarbeid med Somalisk forening i
Kristiansand, som må sies å være ganske unikt.
 Fokuset har vært på å trygge somaliske foreldre gjennom å formidle hvordan
barnevernet arbeider og det har også vært avholdt kurs om barneoppdragelse og
vold i nære relasjoner som hovedtema.
 Ønske om å utvikle dette videre til andre ikke etnisk norske grupperinger i
Kristiansandsregionen.

4. Redegjørelse for egenevaluering av forsøket
Barneverntjenesten har gjennom 15 år hatt et tett samarbeid med Universitetet i Agder
gjennom Praxis Sør / Praxis-Barnevern. To aktuelle prosjekter fra den siste tiden er
«Prosjekt styrking av fosterhjem» og «Barnevernets arbeid med aldersgruppa 0 til 4 år - et
utviklingsprosjekt». Egenevaluering vil gjennomføres i samarbeid med UiA innenfor rammen
av Praxis Sør samarbeidet. Det vil bli lagt vekt på å utvikle modeller, verktøy og rutiner for
evaluering i forkant av oppstart som forsøkskommune.
Kristiansand kommune har etablert en egen FOU enhet hvor det bl.a. er tilsatt lege med
forsker-/doktorgradskompetanse. Egenevalueringen vil også bli drøftet med kommunens
FOU enhet.
Under forutsetning av at det bevilges midler gjennom Statsbudsjettet for 2016 til å videreføre
ordningen med Offentlig Phd, vil det være aktuelt å søke Norsk Forskningsråd om midler til å
tilsette en Phd kandidat. Kristiansand kommune har to ansatte.
Det forutsettes et nært samarbeid mellom kommunens egenevaluering og den
følgeforskningen som departementet vil iverksette slik at de ulike evalueringsperspektivene
kan supplere hverandre.

Forskrift om forsøk med økt kommunalt oppgave- og finansieringsansvar for barnevernet i x
kommune
Vedtatt av x kommunestyre den x 2015 med hjemmel i lov om forsøk i offentlig forvaltning av
26.06.1992 nr. 87.
Stadfestet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet den xx 2015, med hjemmel i § 5 i lov
om forsøk i offentlig forvaltning av 26.06.1992 nr. 87, jf. Kgl. res. x.
§ 1 Formål
Formålet med forsøket er å innhente erfaringer og kunnskap om konsekvenser av økt kommunalt
oppgave- og finansieringsansvar for barnevern. Forsøket skal bidra til at barn og unges behov for
nødvendig hjelp og omsorg til rett tid skal dekkes på en mest mulig effektiv måte, og legge til rette
for økt vekt på forebygging.
§ 2 Forholdet til barnevernloven
Lov om barneverntjenester (barnevernloven) 17. juli 1992 nr. 100 gjelder med de unntak, endringer,
presiseringer eller tilføyelser som framkommer av denne forskriften.
§ 3 Kommunens ansvar for hjelpetiltak i hjemmet
X kommune har i forsøket det helhetlige ansvaret for hjelpetiltak i hjemmet etter barnevernloven.
§ 4 Kommunens oppgaver og ansvar på fosterhjemsområdet
De plikter, oppgaver og den kompetanse som etter barnevernloven §§ 2-3 annet ledd bokstav a, b
og c skal ivaretas av Barne-, ungdoms- og familieetaten på fosterhjemsområdet, skal i forsøket
ivaretas av X kommune. Forsøkskommunens ansvar gjelder barn kommunen har ansvar for å yte
tjenester og tiltak til etter barnevernloven kap. 8.
De plikter, oppgaver og den kompetanse som etter forskrift 18. desember 2003 nr. 1659 om
fosterhjem § 2 skal ivaretas av Barne-, ungdoms- og familieetaten, skal i forsøket ivaretas av X
kommune.
§ 5 Kommunens oppgaver og ansvar ved plassering av barn på institusjon
Barne-, ungdoms- og familieetatens plikter og oppgaver etter barnevernloven § 2-3 annet ledd
bokstav a, gjelder i forsøket med følgende presisering ved plassering av barn på institusjon:
Ved plasseringer etter barnevernloven §§ 4-4 fjerde ledd, 4-8 annet ledd og 4-12 skal X kommune
velge institusjonsplass for barnet. Kommunen skal velge en institusjonsplass som ivaretar barnets
behov for forsvarlig omsorg. Barne-, ungdoms- og familieetatens plikt til å bistå kommunen ved
slik plassering, er i forsøket betinget av at kommunen har inngått bistandsavtale med etaten.
Ved plasseringer etter barnevernloven §§ 4-24 og 4-26 skal Barne-, ungdoms- og familieetaten gi
kommunen mulighet til å velge mellom tilgjengelige plasser som oppfyller de faglige krav Barne-,
ungdoms- og familieetaten stiller til institusjonsplasseringen.
§ 6 Akuttplasseringer
De plikter, oppgaver og den kompetanse som etter barnevernloven § 2-3 annet ledd bokstav a, b og
c skal ivaretas av Barne-, ungdoms- og familieetaten, gjelder med følgende presisering ved
plasseringer etter barnevernloven § 4-6 første og annet ledd:
Barne-, ungdoms- og familieetaten skal gi X kommune mulighet til å velge mellom tilgjengelige
plasser som oppfyller de faglige krav Barne-, ungdoms- og familieetaten stiller til plasseringen.
Barne-, ungdoms- og familieetatens plikt til å gi kommunen slik bistand ved plassering etter

barnevernloven § 4-6 første og annet ledd, er i forsøket betinget av at kommunen har inngått
bistandsavtale med etaten. Forskriften §§ 4 og 5 annet ledd første og annet punktum gjelder hvis
kommunen ikke inngår slik avtale.
Ved plasseringer etter barnevernloven § 4-25 har Barne-, ungdoms- og familieetaten plikt til å gi
kommunen bistand ved plassering uavhengig av om forsøkskommunen har inngått bistandsavtale
med etaten.
§ 7 Tiltaksplan
Barne-, ungdoms- og familieetatens plikter og oppgaver etter barnevernloven § 4-28 tredje ledd,
skal i forsøket ivaretas av X kommune.
§ 8 Inntak i og utskriving fra institusjoner
Barnevernloven § 5-4 første og annet ledd erstattes med følgende:
Barne-, ungdoms- og familieetaten skal gi regler om hvordan inntak og utskriving fra statlige
institusjoner skal besluttes i forsøket.
Barne-, ungdoms- og familieetaten kan motsette seg inntak i en statlig institusjon dersom
institusjonen ikke kan ivareta barnets behov for forsvarlig omsorg og behandling. Tilsvarende
gjelder inntak i privat institusjon som Barne-, ungdoms- og familieetaten har avtale med.
§ 9 Økonomisk ansvar for tiltak utenfor hjemmet
Barnevernloven § 9-4 første ledd første punktum gjelder med følgende presisering:
Ved bruk av institusjon og sentre for foreldre og barn plikter X kommune å betale utgiftene etter
denne forskriften § 10.
Det økonomiske ansvaret som etter barnevernloven § 9-4 første ledd annet punktum ligger til
Barne-, ungdoms- og familieetaten, skal i forsøksperioden ivaretas av X kommune.
§ 10 Kommunens økonomiske ansvar ved bruk av institusjoner mv.
Barnevernloven § 9-5 gjelder i forsøket, med følgende presisering av første punktum:
Ved bruk av institusjon og sentre for foreldre og barn i forsøket, skal X kommune betale utgiftene
til tiltaksplassen. Egenbetalingen fastsettes av departementet. Departementet kan fastsette lavere
egenbetaling for institusjonsplasser som Barne-, ungdoms- og familieetaten tilbyr kommunen etter
barnevernloven §§ 4-24, 4-25 og 4-26.
Kommunens egenbetaling etter forskrift 26. november 2003 nr. 1397 om Barne-, ungdoms- og
familieetatens rett til å kreve egenbetaling fra kommunen for opphold på institusjon
(egenbetalingsforskriften) § 3, skal i forsøket omfatte utgiftene til institusjonsplassen. Det kan
fastsettes lavere egenbetaling for institusjonsplasser som Barne-, ungdoms- og familieetaten tilbyr
kommunen etter barnevernloven §§ 4-24, 4-25 og 4-26.
§ 11 Egenbetaling fra barnet til dekning av oppholdsutgifter
Den egenbetaling X kommune kan kreve etter forskrift 21. desember 1992 nr. 1246 om
barneverntjenestens adgang til å kreve egenbetaling fra barnet til dekning av oppholdsutgifter § 1,
omfatter i forsøket utgifter som nevnt i denne forskriften § 10.
§ 12 Unntak fra forsøket
Forsøket omfatter ikke barneverntiltak til enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger. Forsøket
omfatter heller ikke plasseringer etter barnevernloven §§ 4-29 jf. 4-30.
§13 Evaluering
X kommune skal foreta en egenevaluering av forsøket. Departementet vil i tillegg foreta en egen

følgeevaluering.
§ 14 Tilsyn
Fylkesmannen skal føre tilsyn med at X kommune i forsøksperioden utfører de oppgaver den er
pålagt etter barnevernloven og forskriftene for forsøksvirksomheten.
§ 15 Ikrafttreden og varighet
Denne forskriften trer i kraft Xx 2016, og gjelder senest til 31. desember 2019.
Merknader til de enkelte paragrafer i forskrift til forsøk med økt kommunalt ansvar
for barnevernoppgaver i x kommune:
Merknad til § 1 Formål
Det overordnede målet for forsøk med endret oppgave- og ansvarsfordeling er et bedre barnevern
der flere utsatte barn og familier får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Økt valgfrihet gjennom
økt oppgave- og finansieringsansvar til kommunene er et hovedelement i forsøket. Målet er at økt
kommunalt ansvar blant annet skal bidra til et bedre tilpasset tjenestetilbud for utsatte barn og
familier samt sterkere vekt på forebygging og tidlig innsats. Et godt samarbeid mellom
barneverntjenesten og andre kommunale tjenester som barnehage, skole og helsetjenester, er en
viktig del av dette. Videre er god samhandling mellom Bufetat og forsøkskommunen sentralt for å
ivareta formålet.
Merknad til § 2 Forholdet til barnevernloven
Barnevernlovens regler gjelder for forsøkskommunene sammen med forsøksforskriften, herunder
alle oppgaver forsøkskommunene har ansvaret for. Dette innebærer blant annet at
forsøkskommunene skal ivareta forsvarlighetskravet i barnevernloven § 1-4. Barns rett til
medvirkning skal ivaretas og vurderinger av hva som vil være barnets beste skal tillegges
avgjørende vekt ved vurdering av aktuelle tiltak, jf. barnevernloven § 4-1.
Merknad til § 3 Kommunens ansvar for hjelpetiltak i hjemmet
Kommunen har allerede i dag et helhetlig faglig og økonomisk ansvar for hjelpetiltak i hjemmet.
Bufetat tilbyr i dag evidensbaserte hjelpetiltak til kommunene mot en fastsatt egenandel.
Forsøkskommunens helhetlige ansvar omfatter også ansvaret for at barn som har behov for det,
tilbys denne type spesialiserte tiltak, enten ved at kommunen bygger opp egne tiltak eller ved å
kjøpe tiltak fra andre aktører. Forsøkskommunen skal likevel kunne kjøpe tilgjengelige
evidensbaserte hjelpetiltak av Bufetat, mot full pris. Tilsvarende gjelder familierådstjenester.
Forsøkskommunene kan ikke få dekket utgifter til hjelpetiltak gjennom dagens refusjonsordning for
utgifter til kommunale hjelpetiltak som er å anse som et alternativ til plassering utenfor hjemmet.
Forsøkskommunen gis fullt finansieringsansvar og kan tilpasse tjenestetilbudet til lokale forhold.
Merknad til § 4 Kommunens oppgaver og ansvar på fosterhjemsområdet
Endringen av ansvaret for plikter, oppgaver og kompetanse som følger av barnevernloven § 2-3
annet ledd bokstav a, b og c i forsøket innebærer for det første at forsøkskommunen skal ha
ansvaret for å finne frem til et egnet fosterhjem til barn med behov for dette og ansvaret for å
rekruttere fosterhjemmet. Forsøkskommunen overtar dermed ansvaret for å sørge for at det til
enhver tid er et tilgjengelig fosterhjemstilbud for barn i forskjellig alder og med forskjellig behov.
Reglene om ansvarsfordeling mellom kommuner i barnevernloven kap. 8 gjelder tilsvarende i
forsøket.
Forsøkskommunen kan finne fosterhjem i barnets familie og nære nettverk eller gjennom
rekruttering av andre fosterhjem. Forsøkskommunen kan videre henvende seg til Bufetat og anmode

om fosterhjem. Bufetat har ikke plikt til å tilby fosterhjem til forsøkskommunene. Bufetat kan
imidlertid etter en konkret vurdering tilby fosterhjem til forsøkskommunen. Bufetat må i denne
vurderingen blant annet legge vekt på om Bufetat samtidig kan oppfylle sin plikt til å bistå
kommuner som ikke er med i forsøket. Ved kjøp av statlige familiehjem eller fosterhjem tilknyttet
private aktører gjennom Bufetat, må forsøkskommunen betale full pris.
Forsøkskommunen har videre ansvaret for at fosterhjemmene får nødvendig opplæring og
veiledning. I dag benytter Bufetat PRIDE som er et opplæringsprogram som gir potensielle
fosterforeldre mulighet til å vurdere om det å være fosterhjem er noe for dem, samt Bufetat
mulighet til å vurdere om fosterforeldre er egnet som fosterforeldre. Bufetat tilbyr videre ulike
generelle kurs til fosterforeldre som har barn plassert hos seg. Forsøkskommunene vil ha ansvaret
for tilsvarende opplærings- og kurstilbud for fosterhjem de selv rekrutterer. Forsøkskommunen kan
mot full pris inngå avtale om å kjøpe tilgjengelige opplærings- og kurstilbud og eventuelt andre
forsterkningstjenester fra Bufetat.
Bufdir har ansvaret for nasjonale rekrutteringskampanjer. Forsøkskommunen og Bufetat må holde
hverandre gjensidig oppdatert om planlagt aktivitet knyttet til rekrutteringskampanjer.
For akuttplasseringer i beredskapshjem vises til forskriften § 6 med merknader.
Bruk av fosterhjem med særlige forutsetninger jf. barnevernloven § 4-27, følger reglene for
plasseringer etter barnevernloven §§ 4-24 og 4-26, se forskriften §§ 5 og 10.
Merknad til § 5 Kommunens oppgaver og ansvar ved plassering av barn på institusjon
Institusjonsplasseringer etter barnevernloven §§ 4-4, 4-8 annet ledd og 4-12
Forsøkskommunen har ansvar for å velge en forsvarlig institusjonsplass til barnet i tråd med barnets
behov. Forsøkskommunen velger selv institusjonsplass for det enkelte barnet, uavhengig av om
institusjonen er privat eller statlig. Forsøkskommunen har ansvar både for at barnet plasseres i en
institusjon som er riktig for barnet ut fra hvilken målgruppe institusjonen ivaretar og for at
institusjonsplassen om nødvendig forsterkes i samsvar med barnets behov. Forsøkskommunen må
sørge for nødvendig og forsvarlig utredning av barnets behov som grunnlag for disse vurderingene.
Forsøkskommuner med bistandsavtale
Bufetats plikt til å sørge for at det finnes en institusjonsplass som er egnet for det enkelte barnet, er
betinget av at forsøkskommunen inngår bistandsavtale med Bufetat, se forskriften § 5 annet ledd
siste punktum.
Bistandsavtalen gir Bufetat plikt til å sørge for at institusjonstilbudet er tilgjengelig og tilstrekkelig
differensiert til å dekke forsøkskommunens etterspørsel, uavhengig av omfanget på etterspørselen.
Dette omfatter også ansvar for "skreddersydde" løsninger i tilfeller der dette er nødvendig for å
ivareta det enkelte barnets behov for forsvarlig omsorg. Plikten gjelder uavhengig av om
forsøkskommunens faktiske etterspørsel avviker fra forventet etterspørsel.
En forsøkskommune med bistandsavtale skal henvende seg til Bufetat når det er behov for
institusjonsplass. Bufetat skal gi oversikt over det samlede godkjente institusjonstilbudet og gi råd
og veiledning knyttet til hva den enkelte institusjon kan tilby og dennes mulighet til å ivareta det
enkelte barn. Forsøkskommunen kan velge mellom tilgjengelige statlige plasser eller private plasser
som inngår i Bufetats tilbud.
Forsøkskommuner som vil inngå bistandsavtale med Bufetat skal anslå forventet etterspørsel etter
institusjonsplasser. De forplikter seg samtidig til ikke å foreta egne kjøp av private plasser i
avtaleperioden, men kan bygge opp egne institusjoner. Bistandsavtale kan inngås når som helst i

forsøksperioden, og kan omfatte hele eller deler av forsøksperioden og skal kunne sies opp etter en
fastsatt oppsigelsestid (6 mnd). Avtalen kan inngås for omsorgsplasseringer alene eller i
kombinasjon med akuttplasseringer. Forsøkskommunen kan etablere egne institusjoner som må
godkjennes etter reglene i barnevernloven § 5-8. I et slikt tilfelle må kommunen gi Bufetat
opplysninger om omfanget av eksisterende eller planlagte kommunale institusjonstiltak.
Forsøkskommuner uten bistandsavtale
Forsøkskommuner uten bistandsavtale kan bygge opp egne institusjoner eller foreta egne kjøp av
private institusjonsplasser utenfor Bufetats avtaler. Ved kjøp av private plasser skal
forsøkskommunen inngå avtale med og betale direkte til den private institusjonen. Kommunale
institusjoner må godkjennes etter reglene i barnevernloven § 5-8. Bufetat har ikke plikt til å tilby
forsøkskommunen et egnet tiltak, men forsøkskommunen kan henvende seg til Bufetat for å
etterspørre et tilgjengelig statlig eller privat tiltak.
Plasseringer etter barnevernloven §§ 4-24 og 4-26 (atferdsplasseringer)
For barn som skal plasseres etter barnevernloven §§ 4-24, 4-25 eller 4-26 (atferdsplasseringer) kan
forsøkskommunen be om bistand fra Bufetat. Bufetats ansvar er ikke betinget av at det er inngått
bistandsavtale. I samsvar med barnevernlovens ordinære regler har Bufetat ansvaret for at
institusjonsplassen som tilbys er forsvarlig tilpasset barnets behov. Bufetat vil derfor, på samme
måte som for plasseringer fra kommuner utenfor forsøket, ha ansvar for å foreta nødvendig
utfyllende kartlegging av barnet som grunnlag for riktig institusjonsplassering. Slik kartlegging vil
ligge til grunn for at barnet plasseres i institusjon med riktig målgruppe og for øvrig tilpasses
barnets behov. Bufetat skal gi forsøkskommunen mulighet til å velge mellom tilgjengelige plasser
som oppfyller de faglige krav Bufetat stiller til plasseringen. Bufetat skal alltid legge frem flere
alternativer for kommunen så langt dette er mulig. Det følger av barnevernloven § 4-24 siste ledd at
fylkesnemnda bare skal fatte vedtak dersom institusjonen faglig og materielt er i stand til å tilby
barnet tilfredsstillende hjelp ut fra formålet med plasseringen.
Merknad til § 6 Akuttplasseringer
Forsøkskommuner med bistandsavtale
Forsøkskommunen kan anmode Bufetat om bistand ved akuttplasseringer. Som ved
omsorgsplasseringer jf. forskriften § 5 annet ledd, er Bufetats plikt til å bistå forsøkskommunene
ved plasseringer etter barnevernloven § 4-6 første og annet ledd, betinget av at forsøkskommunen
har inngått bistandsavtale med Bufetat. Det vises til merknader til § 5 for nærmere omtale av
innholdet i slik avtale. Slik avtale kan inngås for akuttplasseringer i institusjon eller i
beredskapshjem eller i kombinasjon. Bufetats plikt til å bistå ved akutte atferdsplasseringer etter §
4-25, er ikke betinget av at det er inngått en bistandsavtale.
Forsøkskommunen skal i samsvar med fosterhjemsforskriften § 4, før henvendelsen til Bufetat, ha
vurdert muligheten for akuttplassering i barnets familie eller nære nettverk. Det er kommunen som
godkjenner beredskapshjem til det enkelte barn jf. fosterhjemsforskriften § 5. Bufetat har plikt til å
tilby plass i akuttinstitusjon eller beredskapshjem til barn forsøkskommunen har ansvar for. Bufetat
skal gi kommunen mulighet til å velge mellom tilgjengelige akuttiltak som oppfyller de faglige krav
Bufetat stiller til plasseringen.
Forsøkskommuner uten bistandsavtale
Forsøkskommuner uten bistandsavtale som omfatter plasseringer etter § 4-6 første og annet ledd, vil
selv måtte rekruttere beredskapshjem, foreta egne kjøp av private tiltaksplasser eller basere seg på
kommunale tiltak. Forsøkskommunen vil også ha mulighet til å henvende seg til Bufetat for å finne
et egnet statlig eller privat akuttiltak, men Bufetat vil da ikke ha plikt til å tilby dette til en
forsøkskommune uten avtale. Bufetat har heller ikke plikt til å gi kommunen mulighet til å velge
mellom tilgjengelige akuttiltak som oppfyller de faglige krav Bufetat stiller til plasseringen. Dette

innebærer at det er forsøkskommunen som har ansvaret for å velge et akuttiltak som forsvarlig
ivaretar barnets behov for forsvarlig omsorg. Bufetats plikt etter forskriften § 6 til å bistå ved
akuttplasseringer etter § 4-25, gjelder imidlertid uavhengig av om bistandsavtale er inngått.
Andre tjenester
Forsøkskommunen kan kjøpe tilgjengelige kompetanseutviklingstjenester av Bufetat i forbindelse
med akuttplasseringer og -tiltak. Dette gjelder uavhengig av om bistandsavtale er inngått eller ikke.
Merknad til § 7 Tiltaksplan
Det er forsøkskommunen har ansvaret for å utarbeide tiltaksplan.
Merknad til § 8 Inntak i institusjoner
I forsøket er det kommunen som velger institusjonsplass med de begrensninger som følger av
forskriften § 5 tredje ledd (atferdsplasseringer) og § 6 (akuttplasseringer). Forsøkskommunen skal
velge en institusjonsplass som ivaretar barnets behov for forsvarlig omsorg. Bufetat har i dag
utarbeidet retningslinjer for inntak og utskriving fra statlige institusjoner (lokalt nivå i Bufetat).
Disse reglene må tilpasses forsøket.
Dersom forsøkskommunen ønsker en plass i en statlig institusjon som etter institusjonens faglige
vurdering ikke kan ivareta barnets behov for forsvarlig omsorg og behandling, skal Bufetat motsette
seg inntak i institusjonen. Et eksempel er der den aktuelle gruppesammensetningen på institusjonen
er til hinder for at institusjonen kan gi barnet forsvarlig omsorg. Bufetat kan av tilsvarende faglige
grunner motsette seg at forsøkskommunene benytter Bufetats avtaler med private institusjoner.
Dersom Bufetat motsetter seg inntak, har etaten i samsvar med forskriften § 5, plikt til å tilby et
forsvarlig tiltak. Plikten gjelder ikke forsøkskommuner uten bistandsavtale.
Merknad til § 9 Økonomisk ansvar for tiltak utenfor hjemmet og § 10 Kommunens økonomiske
ansvar ved bruk av institusjoner.
Fosterhjem
I forsøket opphører Bufetats betalingsansvar for kommunens utgifter til fosterhjem. Det innebærer
at dagens refusjonsordning for forsterkning av fosterhjem opphører slik at forsøkskommunen
betaler alle utgiftene til fosterhjemmet. Forsøkskommunen skal også betale full pris ved bruk av
statlige fosterhjem eller fosterhjem tilknyttet private aktører. Det vil videre bli fastsatt priser for
fosterhjemstjenester som Bufetat kan tilby forsøkskommunene. Dette gjelder for eksempel utgifter
til rekruttering, PRIDE-kurs, gruppeveiledningstjenester og eventuelt andre forsterkningstjenester.
Institusjon - omsorgsplasseringer
Forsøkskommunen skal dekke utgiftene ved bruk av plasser i institusjon. Forsøkskommuner med
bistandsavtale om omsorgsplasseringer betaler til Bufetat, uavhengig av om institusjonsplassen er
statlig eller privat. Prisen ved bruk av private institusjoner baseres på Bufetats avtaler med private
leverandører. Dette gjelder også forsøkskommuner uten bistandsavtale, dersom disse likevel ønsker
å benytte seg av Bufetats tilbud og Bufetat tilbyr plass i en institusjon. Forsøkskommuner uten
bistandsavtale om omsorgsplasseringer, vil foreta egne kjøp av private institusjonsplasser
uavhengig av Bufetat og vil inngå avtale med og betale direkte til den private aktøren.
Institusjon - atferdsplasseringer
Det vil bli fastsatt lavere egenbetaling for institusjonsplasseringer etter barnevernloven §§ 4-24, 425 og 4-26. Egenbetalingen vil utgjøre om lag halvparten av utgiftene til tiltaksplassen og kan
differensieres etter institusjonstyper. Den lavere egenbetalingen gjelder kun ved
institusjonsplasseringer som Bufetat tilbyr kommunen.
Sentre for foreldre og barn.

Forsøkskommunen skal dekke utgiftene ved kjøp av plasser i sentre for foreldre og barn.
Prisen ved bruk av tilgjengelige plasser i statlige sentre for foreldre og barn vil fastsettes av Bufetat.
Prisen ved bruk av tilgjengelige private sentre som Bufetat har avtale med, baserer seg på
avtaleprisen. Dersom forsøkskommunen foretar egne kjøp av plasser i private sentre for foreldre og
barn, vil forsøkskommunen inngå avtale med og betale direkte til den private aktøren.
Akuttplasseringer
Kommunens betalingsansvar ved akuttplasseringer følger de samme betalingsreglene som gjelder
ved plasseringer i fosterhjem og institusjon. Det betyr at forsøkskommunen betaler full pris ved
plasseringer i beredskapshjem og akuttinstitusjoner, etter barnevernlovens § 4-6 første og annet
ledd. For akuttplasseringer etter barnevernloven § 4-25, vil det i forsøket bli fastsatt en kommunal
egenbetaling etter samme prinsipp som for atferdsplasseringer etter §§ 4-24 og 4-26.
Merknad til § 12 Unntak fra forsøket
Staten dekker i dag 80 prosent av utgiftene til kommunale barneverntiltak for enslige mindreårige
asylsøkere og flyktninger jf. rundskriv Q-05/2015. Videre er dagens satser for kommunal
egenbetaling for institusjonsplasser redusert for denne gruppen. Barneverntiltak for enslige
mindreårige og asylsøkere, herunder refusjonsordningen, omfattes ikke av forsøket.
Forsøkskommunen skal dermed betale det samme som kommuner utenfor forsøket for
barneverntiltak til denne gruppen. Det samme gjelder plasseringer av barn som står i fare for å bli
utnyttet til menneskehandel (barnevernloven §§ 4-29 jf. 4-30).
Merknad til § 13 Evaluering
Forsøkskommunen skal foreta en egenevaluering av forsøket. Departementet vil i tillegg foreta en
evaluering av forsøket i sin helhet. Forsøkskommunen må derfor være forberedt på å bidra med
nødvendige opplysninger, data osv. Departementet vil gi nærmere anbefalinger om hvordan
evalueringen av forsøket skal skje.
Merknad til § 14 Tilsyn
Fylkesmannen skal føre tilsyn med lovligheten av kommunens oppfyllelse av plikter etter
barnevernloven. I forsøksperioden skal fylkesmannen føre tilsyn med at forsøkskommunene utfører
de oppgaver de er pålagt etter barnevernloven og denne forskriften. Fylkesmannen skal også føre
tilsyn med at Bufetat ufører de plikter de er pålagt etter barnevernloven og etter denne forskriften.
Merknad til § 15 Ikrafttredelse
Forsøket gjelder både for eksisterende tiltak og tiltak som vedtas etter at forsøket har trådt i kraft.
Dagens refusjonsordning for fosterhjem bortfaller. For barn som er plassert i fosterhjem skal derfor
kommunen fra og med ikrafttredelsestidspunktet betale utgiftene til fosterhjemmet fullt ut. Det skal
tilstrebes at den enkelte fosterfamilies vilkår ikke endres som følge av den økonomiske
ansvarsoverføringen fra Bufetat til forsøkskommunen. Også for barn som er plassert i institusjon
skal kommunen betale full pris fra ikrafttredelsestidspunktet.

